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NOTA À 14.ª EDIÇÃO 
Nesta edição, acrescentamos j urisprudência recente do Supremo Tribu

nal Federal, merecendo destaque a aprovação de quatro novas S�mulas 
Vinculantes (34, 35, 36 e 37) e o importantíssimo entendimento de �ue as 
ações de cobrança referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) sujeitam-se, a partir de novembro de 20 1 4, ao prazo prescricional de 
cinco anos, ordinariamente aplicável aos créditos resultantes das relações de 
trabalho. Esse novo entendimento tomou superada a anterior j urisprudência 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que afirmava ser de trinta anos o 
referido prazo. 

Esclarecemos que a Emenda Constitucional 84, de 2 de dezembro de 
20 1 4  - que aumentou a entrega de recursos pela União para o Fundo de 
Participação dos Municípios -, não teve reflexo sobre o conteúdo do livro, 
haja vista que tal matéria está inserida em uma das seções do capítulo da 
Constituição Federal concernente ao "Sistema Tributário Nacional" (Seção 
VI do Capítulo 1 do Títulp VI), não estudado nesta obra. 

Por fim, faz-se oportuno observar que eventuais menções a d ispositivos 
do Código de Processo Civil referem-se ao CPC/ 1 973, atualmente em vigor. 

Os Autores 





NOTA À 13.ª EDIÇÃO 
Nesta edição, incorporamos as alterações trazidas : (a) pela Emenda 

Constitucional 80, de 4 de j unho de 20 1 4, que d ispôs sobre as Defensorias 
Públicas, outorgando-lhes novas prerrogativas.; (b) pela Emenda Constitu
cional 81, de 5 de junho de 20 1 4, que passou a prever a possibi l idade de 
expropriação, sem indenização, de propriedades rurais e urbanas de qualquer 
região do País onde for localizada a exploração de trabalho escravo; e (c) 
pela Emenda Constitucional 82, de 1 6  de julho de 20 1 4, que discipl inou a 
institu ição, pelos estados, Distrito Federal e municípios, da segurança viária, 
a ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. A Emenda Constitucional 83, 
de 5 de agosto de 20 1 4, diferentemente, não teve reflexo sobre o conteúdo 
do l ivro, devido à especificidade da única disposição nela contida, a saber, 
o acrésci mo de 50  anos ao prazo de duração da Zona Franca de Manaus. 

Acrescentamos, também, jurisprudência recente do Supremo Tribunal 
Federal, merecendo destaque a aprovação da Súmula Vinculante 33, sobre 
aposentadoria especial do servidor público (§ 4 .0 do art. 40 da Constituição 
Federal), e o entendimento de que não há interstício  mínimo obrigatório a 
ser observado pelas Casas Legislativas do Congresso Nacional entre os dois 
turnos de discussão e votação de uma proposta de emenda à Constituição. 

Por fim, quanto à atualização legislativa, registramos as modificações 
introduzidas na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7 .347, de 24 de julho de 
1 985)  pelas Leis 1 2.966, de 24 de abril de 20 1 4, e 1 3.004, de 24 de junho 
de 20 1 4. 

Os Autores 





' ,.. NOTA A 12.ª EDIÇAO 
Nesta edição, incorporamos ao texto as disposições trazidas pela Emenda 

Constitucional 77, de 1 1  de fevereiro de 20 1 4, que estendeu aos profissio
nais de saúde das Forças Armadas a possibi l idade de cumulação l ícita com 
cargo ou emprego público,  prevista, para os  servidores civis, no art. 37, XVI, 
"c'', da Constituição Federal, bem como pela EC 76, de 28 de novembro 
de 2013, que aboliu a votação secreta nos casos de perda de mandato de 
deputado ou senador e de apreciação de veto presidencial a projeto de lei .  

Acrescentamos, também, recentes decisões do Supremo Tribunal Federal 
sobre relevantes matérias, dentre as quais merecem destaque a que declarou a 
inconstitucionalidade de lei que estabelecia a obrigatoriedade d a  impressão 
do voto nas eleições a partir de 20 1 4  e a que reconheceu a aplicabi l idade 
do princípio da anterioridade ou da anualidade em matéria eleitoral como 
l imi tador da eficácia das decisões do Tribunal Superior E leitoral .  

Modificação importante foi a substituição integral do conteúdo do 
Capítulo 15, que, a partir desta edição, passa a versar sobre "Finanças Pú
blicas", e não mais sobre o "Sistema Tributário Nacional". Dessa forma, o 
Capítulo 1 5, agora, aborda o tratamento constitucional conferido às finanças 
públicas - papel do banco central, princípios orçamentários, leis orçamentárias 
etc. -, matéria reiteradamente cobrada em i mportantes concursos públicos 
nacionais. A nosso ver, o estudo adequado do S istema Tributário Nacional 
desborda o escopo de uma obra de direito constitucional e demanda a leitura 
de títulos especialmente direcionados ao tema, a exemplo do l ivro "Direi to 
Tributário na Constituição e no STF", também de nossa autoria, publicado 
pela Editora Método. 

Por fim, atualizamos o "Caderno de Questões", com a inclusão de centenas 
de questões de concursos públicos ocorridos em 20 1 3  e a retirada daquelas 
que consideramos ultrapassadas. 

Os Autores 





NOTA À 11.ª EDIÇÃO 
A elaboração desta edição fez-se necessana, essencialmente, em razão 

de duas mudanças havidas em nosso ordenamento constitucional, as quais, 
embora pontuais, são bastante relevantes. 

A primeira delas foi a promulgação da· Emenda Constitucional 72, de 
2 de abri l de 20 1 3, que alterou a redação do parágrafo único do art. 7 .0 da 
Constitu ição Federal, para atribuir aos trabalhadores domésticos grande parte 
dos direitos constitucionais trabalhistas previstos nos i nc isos do mesmo artigo. 
aplicáveis aos demais trabalhadores urbanos e rurais .  

A outra alteração decorreu da declaração de inconst i tucionalidade. ocorrida 
em 14 de março de 20 1 3 , no ju lgamento das ADI 4 .357/DF e ADI  4 .425/DF. 
de diversas das disposições que haviam sido trazidas ao texto constitucional 
pela Emenda Constitucional 62, de 9 de dezembro de 2009, relativas ao 
regime de precatórios judiciários. 

Os Autores 
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' -NOTA A 10.ª EDIÇAO 

Nesta edição, incorporamos ao texto a inovação trazida pela 'Emenda 
Constitucional 7 1 ,  de 29. 1 1 .20 1 2, que conferiu tratamento ponnenorizado à 
estrutura e aos objetivos do Sistema Nacional de Cultura (SNC), a ser orga
nizado em regime de colaboração, de fonna descentralizada e participativa, 
instituindo um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas 
de cultura, democráticas e pennanentes, pactuadas entre os entes da Federação 
e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social 
e econômico com pleno exercício dos direitos culturais (CF, art. 216-A). 

Acrescentamos, também, recentes decisões do Supremo Tribunal 'Federal 
sobre relevantes matérias, dentre as quais merecem destaque as que declararam 
a inconstitucionalidade do terceiro mandato consecutivo de prefeito (prefeito 
itinerante ou prefeito profissional) e da regra legal que proibia, genericamente, 
a concessão de l iberdade provisória a presos. 

Os Autores 





APRESENTAÇÃO 

O adjetivo "descompl icado" não é sinônimo de "superficial" ou "básico", 
como demonstra este l ivro. O emprego, no título, daquele qual ificativo tem por 
in tuito, apenas, realçar o detalhamento e a didática com que é apresentado o 
seu abrangente conteúdo. Com efeito - é importante frisar -, tem nas mãos 
o leitor uma obra completa, na qual foram minudentemente tratados, com 
adequado grau de aprofundamento, todos os assuntos relevantes do Direito 
Constitucional, tanto os relacionados com a sua teoria geral quanto aqueles 
positivados pela Constituição de 1988. 

Prova da preocupação que tiveram os autores com a completude de seu 
trabalho e a exposição pormenorizada dos diversos assuntos são o número de 
tópicos e a extensão de alguns dos capítulos. Nestes, proporciona-se ampla 
análise da matéria teórica, reforçada pela referência s istemática à j urispru
dência de nossa Corte Constitucional, muitas vezes acompanhada do exame 
de situações h ipotéticas e de esquemas e quadros sinóticos, sempre visando 
a tomar a exposição o mais didática possível. Como exemplos desse cu idado 
com a abrangência do conteúdo, e em tomar fáci l  sua ass imilação pelo leitor, 
c itam-se os capítulos destinados ao estudo dos "Direitos Fundamentais" e do 
"Controle de Constitucional idade", com mais de 1 50 páginas, cada qual. 

Enfim, trata-se de obra apta a atender, sobejamente, as necessidades 
dos estudantes de Direito, i nc lusive os que estejam prestando o Exame da 
Ordem, dos candidatos aos mais diversos concursos públ icos, bem como dos 
profissionais do D i reito em geral, que laborem na área do Direito Público. 

Os Autores 





, PREFACIO 

Com a missão de disponibi lizar o melhor conteúdo científico e com a 
visão de ser o maior, mais eficiente e mais completo grupo provedor de 
conteúdo educacional do país, nasce o GEN 1 G rupo Editorial Nacional. 
Um grupo formado por editoras do segmento CTP - C ientífico, Técnico e 
Profissional -, atuante nas áreas de Saúde, Técnica e Direito .  Surge como a 
maior organização brasileira no segmento. 

Compondo a área j urídica do GEN temos a tradicional Ed.itora Forense -
que conta com os mais bri lhantes j uristas brasileiros dentre seus autores - e 
a jovem Editora Método - com forte atuação em publicações para concursos 
públicos e Exame de Ordem, da OAB. 

A Editora Método, como uma unidade do GEN, é hoje líder do mercado 
em publicações preparatórias para o Exame de Ordem e se posiciona, defini
tivamente, para ser a N úmero 1 em publicações para concursos públicos. 

Nessa direção, acabamos de dar um grande passo. 
A família GEN passa a ter como parceiros os dois maiores nomes da 

l iteratura jurídica voltada aos concursos públ icos: Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino, representados pela marca Vicente & Marcelo. 

Atentos ao mercado editorial voltado para concursos, temos acompanhado 
o crescimento e a evolução do trabalho de Vicente e Marcelo. Professores 
excepcionais, o sucesso da dupla pode ser constatado pelas inúmeras manifes
tações de seus alunos e pela grande aceitação de suas obras. Quem conhece, 
sabe do que falamos; quem não conhece, terá a oportunidade de conferir. 

Um grande diferencial dos jovens escritores é a capacidade s ingular de 
transportar para a escrita a mesma didática das salas de aulas, pela qual con
seguem tratar de temas altamente complexos, de forma objetiva e cristal ina, 
em l inguagem descomplicada, totalmente acessível. A maestria na comunica
ção (seja na oratória, seja na escrita), a clareza na abordagem dos temas, a 
empatia com seu públ ico e a preparação podem explicar parte do sucesso. 

Aliado a tudo isso, dentre os grandes méritos dos Autores merecem des
taque o envolvimento, dedicação, seriedade, disposição e transpiração com 
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que a dupla se volta ao seu mister. Nesse pequeno período em que estamos 
trabalhando (Autores e Editor) já foi possível constatar essa realidade. 

A obra Direito Constitucional Descomplicado é o reflexo das caracte
rísticas apontadas acima, e apresenta uma abordagem completa do tema, 
contemplando o conteúdo de editais dos principais concursos públicos, como 
também os programas das universidades do País, tudo com o rigor científico 
que exige a matéria. 

Dessa forma·, a presente publ icação foge do padrão das obras trad icio
nais (com textos rebuscados, na maioria das vezes de difíci l  compreensão). 
Sua redação é direta e objetiva, capaz de atender leitores que desejam obter 
rendimento máximo no menor prazo possível (estudo racionalizado). 

Assim, acreditamos que o termo Descomplicado traduz com exatidão 
o "espírito", o conceito, da obra: Descomplicado = racionalidade (estudo 
racionalizado), funcionalidade, praticidade, simplicidade, objetividade, di
namismo ... 

Bons estudos!! 

Vauledir Ribeiro Santos 
Editor Jurídico 

Nota da Editora: o Acordo Ortográfico foi aplicado integralmente nesta .obra. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
E CONSTITUIÇÃO 

1. OR�GEM. E CO"'Tl;ÚD0, 00 DIREITO CONSTIT.UCIONAL 

Podemos conceituar Estado, de forma genérica e simplificada, com' 
organização de um povo sobre um território detenninado, dotada de so 
rania. Nessa definição estão os elementos tradicionalmente descritos co 
necessários à existência de um Estado: a soberan ia, o povo e o territór 
Os estudiosos da Teoria do Estado acrescentaram, ulteriormente, a finalid: 
como elemento integrante da noção de Estado, ou seja, a organização so 
rana de um povo em um território deve ser orie:itada ao atingimento de 
conjunto de finalidades. 

Todo Estado, conforme acima conceituado, tem uma Constituição, em 
sentido amplo. Nessa acepção ampla, ou sociológiça, a Constituição é simpl 
mente a forma de organização do Estado. Trata-se de um conceito fático 
Constituição, que independe da existência de um texto escrito, ou mesmo 
normas, escritas ou não, referentes a essa organização; usualmente é emprega 
para descrevê-lo, a expressão "Constituição material do Estado". 

Conquanto, no sentido abordado no parágrafo anterior, todos os Esta< 
tenham Constituição, o estudo sistemático e racional do fenômeno constituc 
na) somente se desenvolve a partir do surgimento das primeiras Constituiç1 
escritas, e laboradas para desempenhar o papel de lei fundamental do Esta· 
Denomina-se constitucional ismo o movimento pol ítico, jurídico e ideológ 
que concebeu ou aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estadc 
de l imitação do exercício de seu poder, concretizada pela e laboração de 1 
documento escrito destinado a representar sua lei  fundamental e suprema 
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Para efeito de estudo, identifica-se a origem do constitucionalismo com 
a Constituição dos Estados Unidos, de 1787,  e a Constituição da França, 
de 1 79 1 .  Ambas são Constituições escritas e rígidas, i nspiradas nos ideais de 
racionalidade do I luminismo do século XVII I  e, sobretudo, na valorização 
da l iberdade formal (laissez faire) e do individualismo, marcas nucleares do 
Liberalismo, corrente de pensamento hegemônica nos campos político, jurídico 
e econômico dos séculos XVIII ,  XIX, e primeiro quartel do século XX. 

O conteúdo dessas primeiras Constituições escritas e rígidas, de orientação 
liberal, resumia-se ao estabelecimento de regras acerca da organização do Estado, 
do exercício e transmissão do poder e à l imitação do poder do Estado, asse
gurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

A expressão Direito Constitucional - explicitando que a organização 
estatal é, sobretudo, uma ordem jurídica - nasce com o constitucional ismo. 
Em sua origem, o Direito Constitucional refere-se, tão somente, à ordem 
jurídica fundamental do Estado liberal. Portanto, o Direito Constitucional 
nasceu impregnado dos valores do pensamento liberal. 

Com o seu desenvolvimento, em um período seguinte, o Direito Cons
titucional, aos poucos, foi se desvinculando dos ideais puramente l iberais. A 
Constituição assume uma nova feição, de nomrn jurídica e formal, protetora 
dos direitos humanos. 

Em decorrência dessa evolução de pensamento, a Constituição deixou 
de retratar exclusivamente uma certa forma de organização política - a do 
Estado l iberal, com sua ideologia - e passou a representar o espelho de toda e 
qualquer forma de organização pol ítica. O conteúdo do Direito Constitucional 
desatou-se de considerações ideológicas puramente l iberais, passando a tratar 
das "regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organização do 
poder, não importa o regime pol ítico nem a forma de distribuição da com
petência aos poderes estabelecidos" (Paulo Bonavides). 

Modernamente, as pressões, as exigências e os conflitos sociais têm 
forçado o constitucionalismo puramente jurídico a ceder lugar ao constitucio
nalismo político, democrático e social. Assim, o Direito Constitucional atual, 
a par de assegurar as conquistas l iberais, apresenta marcada feição política 
e forte conteúdo democrático e social . 

Importante destacar que, em todas as fases de sua evolução, o cons
titucionalismo não perdeu o seu traço marcante, que é a limitação, pelo 
Direito, da ingerência do Estado (Governo) na esfera privada. Essa sem
pre foi - em todas as suas fases - a característica essencial do movimento 
constitucionalista. 

O Direito Constitucional é um ramo do direito público, fundamental à 
organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. Nesse 
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papel, de direito público fundamental - feliz expressão de José A fonso da 
S i lva -, o Direito Constitucional estabelece a estrutura do Estado, a organiza
ção de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exerc ício do poder, 
bem como a l imitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos 
direitos e garantias fundamentais. 

Afirma-se que o Direito Constitucional é muito mais do que apenas um 
ramo do direito público. Ele consubstancia a matriz de toda a ordem j urídica de 
um específico Estado. Figurativamente, o Direito Constitucional é representado 
como o tronco do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore que é 
a ordem jurídica de determinado Estado (essa imagem tem o mérito de repre
sentar a unidade do Direito - por definição, indivisível -, consubstanciada na 
árvore, e esclarecer que a alusão a "ramos" tem função puramente didática). 

1 . 1 .  Objeto do Direito Constitucional quanto a o  foco de 
investigação 

O Direito Constitucional, em sentido amplo, subdivide-se, conforme o 
foco principal de suas investigações e os métodos de que se vale para levá-las 
a cabo, em Direito Constitucional especial, Direito Constitucional comparado 
e Direito Constitucional geral. 

O Direito Constitucional especial (particular, positivo ou interno) tem 
por objetivo o estudo de urna Constituição específica vigente em um Estado 
determinado. Sua orientação, portanto, é tipicamente dogmática: ocupa-se do 
direito positivo, procedendo à análise, interpretação, s istematização e crítica 
das regras e princípios integrantes ou defluentes de uma certa Constituição, 
nacional ou estrangeira (estudo do vigente Direi to Constitucional brasi leiro ;  
ou do vigente Direito Constitucional italiano; ou do vigente Direito Consti
tucional argentino etc.). 

O Direito Constitucional comparado tem por fim o estudo comparativo 
de urna pluralidade de Constituições, destacando os contrastes e as semelhanças 
entre elas. Trata-se de um método descritivo, baseado no cotejo de d iferentes 
textos constitucionais (a rigor, não é propriamente urna c iência). 

No confronto dos textos constitucionais, o Direito Constitucional com
parado pode adotar: (a) o critério temporal ;  (b) o critério espacial ;  e (c) o 
critério da mesma forma de Estado. 

Pelo critério temporal, ou comparação vertical, confrontam-se no tem
po as Constituições de um mesmo Estado, observando-se as semelhanças 
e diferenças entre as instituições que o direito positivo haja conhecido em 
épocas distintas da evolução constitucional daquele Estado. Trata-se, assim, 
do estudo das normas jurídicas positivadas nos textos das Constituições de 
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um mesmo Estado em diferentes momentos histórico-temporais. Seria o caso, 
por exemplo, do estudo comparativo das diferentes Constituições brasi leiras, 
da Constituição do Império à Constitu ição Federal de 1 988. 

Pelo critério espacial, ou comparação horizontal, comparam-se, no espaço, 
diferentes Constituições vigentes, isto é, confrontam-se Constituições de dife
rentes Estados, preferencialmente, de áreas geográficas contíguas. Seria o caso, 
por exemplo, do confronto da Constituição do Brasil com as Constituições dos 
demais países integrantes da América Latina; ou do estudo comparntivo dos textos 
constitucionais dos países que integram o Mercado Comum do Sul - MERCO
SUL; ou do estudo comparativo das Constituições dos países que integram a 
União Europeia etc. Dentre os três critérios, esse é o mais uti lizado. 

Pelo critério da mesma forma de Estado, confrontam-se Constituições 
de países que adotam a mesma forma de Estado, as mesmas regras de orga
nização. Seria o caso, por exemplo, do estudo comparativo das Constitu ições 
de alguns países que adotam a fonna Federativa de Estado. 

O Direito Constitucional geral (ou comum) tem por fim del inear, siste
matizar e dar unidade aos princípios, conceitos e instituições que se acham 
presentes em vários ordenamentos constitucionais. Sua função é, portanto, 
a elaboração de uma teoria geral de caráter científico (ciência teórica, não 
meramente dogmática ou descritiva). 

Cabe ao Direito Constitucional geral ou comum definir as bases da deno
minada teoria geral do Direito Constitucional, tais como: conceito de Direito 
Constitucional; fontes do Direito Constitucional ;  conceito de Constituição; 
classificação das Constituições; conceito de poder constituinte; métodos de 
interpretação da Constituição etc. 

É importante destacar que o Direito Constitucional especial, o Direito 
Constitucional comparado e o Direito Constitucional geral estão em constante 
convívio, em permanente interconexão. Assim, o Direito Constitucional com
parado, ao realizar o confronto de diferentes textos constitucionais, contribui 
para o aperfeiçoamento do Direito Constitucional especial de detenninado 
país, bem assim para o enriqueci mento teórico do Direito Constitucional ge
ral. O Direito Constitucional geral, partindo do estudo comparativo realizado 
pelo Direito Constitucional comparado, contribui para a fonnação do Direito 
Constitucional especial de cada país, e assim por diante. 

2. CONSTITUIÇÃO: NOÇÕES INICIAIS, OBJETO E EVOLUÇÃO 

A Constituição, objeto de estudo do Direito Constitucional, deve ser 
entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua 
organ ização político-jurídica. 
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As normas de uma Constituição devem d ispor acerca da forma do Estado, 
dos órgãos que integram a sua estrutura, ·das competências desses órgãos, 
da aquisição do poder e de seu exerc ício.  Além disso, devem estabelecer 
as l imitações ao poder do Estado, especial.mente mediante a separação dos 
poderes (sistema de freios e contrapesos) e a enumeração de direitos e ga
rantias fundamentais. 

O constitucionalista J. J. Gomes Canoti lho, com base nos pontos es
senciais da concepção pol ítico-l iberal de Constituição, cunhou a expressão 
"Constituição ideal", reiteradamente citada pelos autores pátrios. Os e lementos 
caracterizadores desse conceito de ''Constituição ideal", de inspiração l iberal, 
são os seguintes: 

a) a Constituição dev� ser escrita; 

b) deve conter uma enumeração de direitos fundamentais individuais (direitos 
de l iberdade); 

c) deve adotar um sistema democrático formal (participação do "povo" na 
elaboração dos atos legislativos, pelos parlamentos); 

d) deve assegurar a l imitação do poder do Estado mediante o princípio da 
div isão de poderes. 

O alargamento do âmbito de ação do Estado - o Estado atual possui 
atribuições jamais cogitadas pelo Liberal ismo clássico - tem levado a um 
considerável aumento da importância do Direito Constitucional nos estudos 
jurídicos, bem como à tendência de ampliação de seu conteúdo material. 

Conforme antes referido, as nonnas de uma Constituição, no Estado 
l iberal, deviam restringir-se a determinar a estrutura do Estado, o modo de 
exercício e transmissão do poder e a reconhecer direitos fundamentais de 
l iberdade aos indivíduos. 

No Estado moderno, de cunho marcadamente social, a doutrina constitucio
nalista aponta o fenômeno da expansão do objeto das Constituições, que têm 
passado a tratar de temas cada vez mais amplos, estabelecendo, por exemplo, 
finalidades para a ação estatal .  Isso explica a tendência contemporânea de elabo
ração de Constituições de conteúdo extenso (Co.nstituições analíticas ou prolixas) 
e preocupadas com os fins estatais, com o estabelecimento de programas e l inhas 
de direção para o futuro (Constituições dirigentes ou programáticas). 

2. 1 .  Constituição em sentido sociológico, político e jurídico 

O Direito Constitucional não se desenvolve isolado de outras c iências 
de base social, tais como a Política, a Sociologia, a Filosofia. 
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Em maior ou menor grau, essas ciências possuem laços de interconexão, o 
que pennite sejam construídas diferentes concepções para o tenno Constituição, 
como nonna básica de um Estado, a saber: Constituição em sentido sociológico, 
Constituição em sentido político e Constituição em sentido jurídico. 

2. 7 .7 .  Constituição em sentido sociológico 

Na visão sociológica, a Censtituição é concebida como fato social, e não 
propriamente como norma. O texto positivo da Constituição seria resultado da 
realidade social do País, das forç:as sociais que imperam na sociedade, em deter
minada conjuntura histórica. Caberia à Constituição escrita, 1ão somente, reunir 
e sistematizar esses valores sociais num documento fonnal, documento este que 
só teria eficácia se correspondesse aos valores presentes na sociedade. 

Representante típico da vi5ão sociológica de Constituição foi Ferdinand 
Lassalle, segundo o qual a Constituição de um país é, em essência, a soma dos 
fatores reais de poder que nele atuam, vale dizer, as forças reais que mandam 
no país. Para Lassalle, constituem os fatores reais do poder as forças que atuam, 
política e legitimamente, para conservar as instituições jurídicas vigentes. Dentre 
essas forças, ele destacava a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os ban
queiros e, com específicas ·:onotações, a pequena burguesia e a classe operária. 

Segundo Lassalle, co:wivem em um país, paralelamente, duas Consti
tuições: uma Constitu ição real, efetiva, que corresponde à soma dos fato
res reais de poder que regem esse País, e uma Constitu ição escrita, por 
ele denominada "folha de pa pel". Esta, a Constituição escrita ("folha de 
papel"), só teria validade se correspondesse à Constituição real, isto é, se 
tivesse suas raízes nos fatores reais de poder. Em caso de conflito entre a 
Constituição real (soma dos fatores reais de poder) e a Constituição escrita 
("folha de papel"), esta sempre sucumbiria àquela. 

2. 7.2. Constituição em sentido político 

A concepção política de Constituição foi desenvolvida por Carl Schmitt, 
para o qual a Constituição é uma decisão política fundamental, qual seja, 
a decisão política do titu l ar do poder constituinte. 

Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de 
suas nonnas, mas na decisão política que lhe dá existência. O poder constituinte 
equivale, assim, à vontade política, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a 
concreta decisão de conjunto sobre modo e fonna da própria existência política, 
detenninando assim a existência da unidade política como um todo. 

A Constituição surge, portanto, a partir de um ato constituinte, fruto de 
uma vontade política fundamental de produzir uma decisão eficaz sobre modo 
e fonna de existência pol ítica de um Estado. 
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Nessa concepção política, Schmitt estabeleceu uma distinção entre Cons
tituição e leis constitucionais: a Constituição disporia somente sobre as ma
térias de grande relevância j urídica, sobre as decisões políticas fundamentais 
(organização do Estado, princípio democrático e direitos fundamentais, entre 
outras); as demais nonnas integrantes do texto da Constituição seriam, tão 
somente, leis constitucionais. 

2. 1.3. Constituição em sentido jurídico 

Em sentido j urídico, a Constituição é compreendida de uma perspectiva 
estritamente formal, apresentando-se como pura norma j urídica, como nonna 
fundamental do Estado e da vida jurídica de um país, paradigma de validade 
de todo o ordenamento jurídico e i nstituidora da estrutura primacial desse 
Estado. A Constituição consiste, pois, num sistema de normas jurídicas. 

O pensador mais associado à visão jurídica de Constituiçãq é o austríaco 
Hans Kelsen, que desenvolveu a denominada Teoria Pura do Direito. 

Para Kelsen, a Constituição é considerada como norma, e norma pura, 
como puro dever-ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político 
ou fi losófico. Embora reconheça a relevância dos fatores sociais numa dada 
sociedade, Kelsen sempre defendeu que seu estudo não compete ao jurista 
como tal ,  mas ao sociólogo e ao fi lósofo. 

Segundo a visão de Hans Kelsen, a val idade de uma norma jurídica 
positivada é completamente independente de sua aceitação pelo s istema 
de valores sociais vigentes em uma comunidade, tampouco guarda relação 
com a ordem moral, pelo que não existiria a obrigatoriedade de o Direito 
coadunar-se aos ditames desta (moral). A ciência do Direito não tem a função 
de promover a legitimação do ordenamento jurídico com base nos valores 
sociais existentes, devendo unicamente conhecê-lo e descrevê-lo  de forma 
genérica, hipotética e abstrata. 

Esta era a essência de sua teoria pura do direito: desvincular a ciência 
jurídica de valores morais, políticos, sociais ou filosóficos. 

Kelsen desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição: (a) sentido 
lógico-jurídico; (b) sentido jurídico-positivo. 

Em sentido lógico-ju ríd ico, Constituição significa a norma fundamental 
hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da va
lidade da Constituição em sentido jurídico-positivo. 

Essa ideia de uma norma fundamental hipotética, não positivada, pressu
posta, era necessária ao sistema propugnado por Kelsen, porque ele não admitia 
como fundamento da Constituição positiva algum elemento real, de índole 
sociológica, política ou fi losófica. Assim, Kelsen viu-se forçado a desenvolver 
um fundamento também meramente fonnal, normativo, para a Constituição 
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positiva. Denominou esse fundamento "nonna fundamental hipotética" (pensada, 
pressuposta), que existiria, segundo ele, apenas como pressuposto lógico de 
validade das nonnas constitucionais positivas. Essa norma fundamental hipoté
tica, fundamento da Constituição positiva, não possui um enunciado explícito; 
o seu conteúdo pode traduzir-se, em linhas gerais, no seguinte comando, a 
todos dirigidos: "conduzam-se conforme determinado pelo autor da Constituição 
positiva"; ou, de forma mais simples, "obedeçam à Constituição positiva". 

Para Kelsen, a norma jurídica não deriva da realidade social, política ou 
fi losófica. O fundamento de validade das normas não está na realidade social do 
Estado, mas sim na relação de hierarquia existente entre elas. Uma nonna infe
rior tem fundamento na norma superior, e esta tem fundamento na Constituição 
positiva. Esta, por sua vez, se apoia na norma fundamental hipotética, que não é 
uma norma positiva (posta), mas uma norma imaginada, pressuposta, pensada. 

Em sentido j urídico-positivo, Constituição corresponde à norma positiva 
suprema, conjunto de normas que regulam a criação de outras normas, lei 
nacional no seu mais alto grau. Ou, ainda, corresponde a certo documento 
solene que contém um conjunto de normas jurídicas que somente podem ser 
alteradas observando-se certas prescrições especiais. 

Dessas concepções de Constituição, a relevante para o Direito moderno 
é a jurídico-positiva, a partir da qual a Constih1ição é vista como norma 
fundamental, criadora da estrutura básica do Estado e parâmetro de val idade 
de todas as demais nonnas. 

Sentido Sociológico Sentido Politico Sentido Jurídico 

A Constituição é a soma dos 
fatores reais de poder que 
regem uma nação (poder 
econômico, militar, político, 
religioso etc.), de forma 
que a Constituição escrita 
só terá eficácia, isto é, só 
determinará efetivamente as 
inter-relações sociais dentro 
de um Estado quando for 
construída em conformidade 
com tais fatores; do contrário, 
terá efeito meramente 
retórico ("folha de papel"). 

A Constituição é uma de
cisão politlca fundamental 
sobre a definição do perfil pri
mordial do Estado, que teria 
por objeto, principalmente, a 
forma e o regime de governo, 
a forma de Estado e a ma
triz ideológica da nação: as 
normas constantes do docu
mento constitucional que não 
derivem da decisão polltica 
fundamental não são ·cons
tituição", mas, tão somente, 
"leis constitucionais". 

A Constituição é compreen
dida de uma perspectiva es
tritamente fonnal, consis
tindo na norma fundamental 
de um Estado, paradigma 
de validade de todo o orde
namento jurídico e institui
dora da estrutura primacial 
do Estado; a Constituição 
é considerada como norma 
pura, como puro dever-ser, 
sem qualquer consideração 
de cunho sociológico, políti
co ou filosófico. 

2.2. Constituição em sentid o  material e formal 

Na concepção pol ítica de Constituição, de Carl Schmitt, aparece o es
boço da ideia de existência, em um mesmo documento escrito, de normas 
de conteúdo propriamente constitucional - as normas postas em razão da 
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"decisão política fundamental" - e outras normas de conteúdo d iverso, não 
fundamentais, as quais foram chamadas meras "leis constitucionais". 

A evolução dessa noção dá surgimento à consagrada distinção doutrinária 
entre Constituição em sentido material 1 e em sentido formal .  

Constituição em sentido material (ou substancial) é o conjunto de nor
mas, escritas ou não escritas, cujo  conteúdo seja considerado propriamente 
constitucional, isto é, essencial à estruturação do Estado, à regulação do 
exercício do poder e ao reconhecimento de direitos fundamentais aos indi
víduos. Consoante ensina Paulo Bonavides, "do ponto de vista material, a 
Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à 
distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à fonna de governo, 
aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais". 

Segundo esse conceito, há matérias que são constitucionais em razão de 
seu conteúdo, e as normas que delas tratam - é indiferente se são escritas ou 
consuetudinárias, se integram um único documento redigido de forma uni tária 
ou textos esparsos surgidos em momentos diversos - ostentam a natureza de 
nonnas constitucionais (normas materialmente constitucionais). 

Sob o ponto de vista material, portanto, o que possui relevância para a 
caracterização de uma nonna como constitucional é o seu conteúdo, pouco 
importando a forma pela qual tenha sido inserida no ordenamento jurídico. 
Ainda sob esse enfoque, não hú Estado sem Const i tu ição, uma vez que 
toda sociedade poli ticamente organizada contém uma estrutura mínima, por 
mais rudimentar que seja. 

O conceito fonnal de Constituição diz respeito à existência, em um de
tenninado Estado, de um documento único, escrito por um órgão soberano 
instituído com essa específica final idade, que contém, entre outras, as nonnas 
de organização pol ítica da comunidade e, sobretudo, que só pode ser altera
do mediante um procedimento legislativo mais árduo, e com muito maiores 
restrições, do que o necessário à aprovação das normas não consti tucionais 
pelos órgãos legislativos constituídos. 

Na acepção formal, portanto, o que define uma nonna como constitucional 
é a forma pela qual  ela foi in troduzida no ordenamento jurídico, e não 
o seu conteúdo. Por isso - diferentemente da concepção material, pela qual 
todo Estado possui Constituição -, somente faz sentido falar em Constituição 
formal nos Estados dotados de Constituição escrita e rígida. 

' Não se está referindo. aqui, ao conceito fálico, sociológico. de "Constituição material do 
Estado", entendido como o conjunto de fatores reais que integram e que determinam a 
organização peculiar de uma determinada comunidade política. A expressão "Constituição em 
sentido material", neste tópico, refere-se a normas constitucionais, que podem ser escritas 
ou não, mas são normas, não elementos fálicos. 
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Finalizando este tópico, procuramos esboçar, com escopo puramente 
didático, um conceito básico de Constituição, reunindo e lementos integran
tes das acepções material e formal de Constituição. Podemos definir as 
Constituições atuais como: o conjunto de normas, reunidas ou não em um 
texto escrito, que estabelecem a estrutura básica das instâncias de poder 
do Estado, regulam o exercício e a transmissão desse poder, enumeram os 
direitos fundamentais das pessoas e os fins da atuação estata l ;  no caso das 
Constituições escritas, a par das normas que expressam esses conteúdos 
fundamentais, pode haver outras - defluentes de disposições inseridas em 
seu corpo por conveniências políticas do constituinte - tratando das mais 
diversas matérias, fato que não lhes retira o caráter de normas constitu
c ionais, nem as torna inferiores hierarquicamente a qualquer outra norma 
da Constituição. 

3. CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

Algumas Constituições possuem texto extenso, dispondo sobre as mais 
diversas matérias. Outras apresentam texto reduzido, versando, tão somente, 
sobre matérias substancialmente constitucionais, relacionadas com a organi
zação básica do Estado. Algumas permitem a modificação do seu texto por 
meio de processo legislativo simples, idêntico ao de modificação das demais 
leis, enquanto outras só podem ser alteradas por processo legislativo mais 
dificultoso, solene. A depender dessas e de outras características, recebem 
da doutrina distintas classificações, conforme exposto nos itens seguintes. 

3.1 . Quanto à origem 

Quanto à origem, as Constituições podem ser outorgadas, populares ou 
cesaristas. 

As Constituições outorgadas são impostas, isto é, nascem sem participa
ção popular. Resultam de ato unilateral de uma vontade política soberana (da 
pessoa ou do grupo detentor do poder pol ítico), que resolve estabelecer, por 
meio da outorga de um texto constitucional, certas l imitações ao seu próprio 
poder. As Constituições outorgadas são designadas por alguns doutrinadores 
"Cartas Constitucionais". 

As Constituições democráticas (populares, votadas ou promulgadas) 
são produzidas com a participação popular, em regime de democracia direta 
(plebiscito ou referendo), ou de democracia representativa, neste caso, me
diante a escolha, pelo povo, de representantes que integrarão uma "assembleia 
constituinte" incumbida de e laborar a Constituição. 
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N a  história d o  constitucionalismo brasi leiro, tivemos Constituições de
mocráticas ( 1 89 1 ,  1 934, 1 946 e 1 988) e Constituições outorgadas ( 1 824, 
1 937, 1 967 e 1 969). 

As Constituições cesaristas (bonapartistas) são un i lateralmente e labora
das pelo detentor do poder, mas dependem de ratificação popular por meio 
de referendo. Essa participação popular não é democrática, pois cabe ao povo 
somente referendar a vontade do agente revolucionário, detentor do poder. 
Por isso, não são, propriámente, nem outorgadas, nem democráticas. 

É importante destacar que nas constituições cesaristas, o referendo po
pular, em regra, não constitui um instrumento de democracia, pois o povo é 
chamado para ratificar um projeto de texto constitucional preparado por um 
i mperador (plebiscitos napoleônicos) ou um ditador (plebiscito de P inochet, 
no Chile), sem interferência de assembleias representativas da plural idade de 
correntes ideológicas do país e sem l iberdade de discussão. 

O Professor Paulo Bonavides refere-se, também, à existência das denomi
nadas Constituições pactuadas (ou dualistas), que se originam de um com
promisso instável de duas forças políticas rivais: a realeza absoluta debil itada, 
de uma parte, e a nobreza e a burguesia, em franco progresso, de outra, dando 
origem à chamada "monarquia l imitada". Nesse regime de Constituição, o poder 
constituinte originário está dividido entre dois titulares; por essa razão, o texto 
constitucional resulta de dois princípios: o monárquico e o democrático. 

3.2. Quanto à forma 

Quanto à forma, as Constituições podem ser escritas ou não escritas. 
Constituição escrita (ou instmmental) é aquela formada por um con

junto de regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte, em 
documentos escritos solenes, estabelecendo as normas fundamentais de um 
dado Estado. 

As Constituições escritas podem se apresentar sob duas formas: Cons
tituições codificadas (quando se acham contidas e s istematizadas em um 
só texto, formando um único documento) e Constitu ições legais (quando 
se apresentam esparsas ou fragmentadas, porque i ntegradas por documen
tos diversos, fisicamente distintos, como foi o caso da Terceira República 
Francesa, de 1 875, formada por inúmeras leis constitucionais, redigidas em 
momentos distintos). 2 

2 Ressaltamos, porém, que o Professor Alexandre de Moraes, citando o constitucionalista 
Konrad Hesse, emprega a terminologia "constituição legal" como sinônima de "constituição 
escrita", nestes termos: "A Constituição escrita, portanto, é o mais alto estatuto jurldico de 
determinada comunidade, caracterizando-se por ser a lei fundamental de uma sociedade. 
A isso corresponde o conceito de conslituiçáo legal, como resultado da elaboração de uma 
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A Constituição Federal de 1 988 é tradicionalmente c lassificada como 
escrita codi ficada, pelo fato de as normas constitucionais constarem de um 
único documento. Entretanto, com a introdução, pela EC 45/2004, do § 3 .º 

ao art. 5 .º da Constituição, prevendo a possibi l idade de incorporação ao 
ordenamento pátrio de tratados e convenções internac ionais sobre direitos 
humanos com status equivalente ao de emendas constitucionais, a doutrina 
tem entendido que começamos a migrar para um modelo de Constituição 
escrita, porém legal ( integrada por documentos esparsos).3 

Nas Constituições não escritas (costumeiras ou consuetudinárias), as 
normas constitucionais não são solenemente elaboradas por um órgão especial
mente encarregado dessa tarefa, tampouco estão codificadas em documentos 
formais, solenemente elaborados. Tais normas se sedimentam a partir dos 
usos e costumes, das leis esparsas comuns, das convenções e da j urisprudên
cia.  Exemplo é a Constituição inglesa, país em que parte das normas sobre 
organização do Estado é consuetudinária. 

Anote-se que tanto nos Estados que adotam Constituição escrita (ou ins
trumental) quanto nos Estados que adotam Constituição não escrita existem 
documentos escritos que contêm normas constitucionais. Na I nglaterra, parte 
das normas constitucionais está em documentos escritos: leis esparsas, trata
dos.4 A distinção essencial é que, nos países de Constituição escrita, as normas 
constitucionais são elaboradas por um órgão especificamente encarregado 
desse mister, que as formal izam em texto consti tucional solene. Diversamente, 
nos Estados de Constituição não escrita, as normas constitucionais, quando 
escritas, estão cristalizadas em leis e outras espécies normativas esparsas, 
que surgiram ao longo do tempo e, dada a sua dignidade, adqu iriram status 
constitucional. 

3.3. Quanto ao modo d e  elaboração 

Quanto ao modo de elaboração, as Constituições podem ser dogmáticas 
ou históricas. 

Carta escrita fundamental, colocada no ápice da pirâmide normativa e dotada de coercibi
lidade.' 

3 É essa a orientação perfilhada pelo Prof. Pedro Lenza (Direito Constitucional Esquematizado. 
14ª ed., p. 84). 

4 Por esse motivo, o Prof. Paulo Bonavides considera a Constituição da Inglaterra apenas 
"parcialmente costumeira", cujas leis constitucionais abrangem o direito estatutário (statute 
/aw), o direito casuístico ou jurisprudencial (case Jaw), o costume. mormente o de natu
reza parlamentar (parliamentary custam) e as convenções constitucionais (conslitutional 
conventions). Para ele, inexistem. hoje, Constituições totalmente costumeiras. como a que 
teve a França, antes da Revolução Francesa de 1 789, composta exclusivamente de "uma 
complexa massa de costumes. usos e decisões judiciárias'. 
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As Constituições dogmáticas,  sempre escritas, são elaboradas em um 
dado momento, por um órgão constituinte, segundo os dogmas ou ideias 
fundamentais da teoria política e do Direito então imperantes. Poderão ser 
ortodoxas ou s imples (fundadas em uma só ideologia) ou ecléticas ou com
promissórias ( formadas pela síntese de di ferentes ideologias, que se conci l iam 
no texto constitucional). 

As Constitu ições h istóricas (ou costumeiras), não escritas, resultam da 
lenta formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sociopo
líticos, representando uma síntese histórica dos valores consol idados pela 
própria sociedade, como é o caso da Constituição inglesa. 

A Constituição brasi leira de 1 988 é tipicamente dogmática, porquanto foi 
elaborada por um órgão constituinte em um instante determinado, segundo as 
ideias então reinantes. Ademais, é uma Constituição eclética. O fato de ter 
sido elaborada em um período em que o Estado brasileiro deixava a triste 
realidade de um regime de exceção, de aniqui lamento dos direitos individuais, 
fez com que, entre outros aspectos, resultasse ela em um documento extenso, 
analítico, muitas vezes prol ixo. 

As Constituições dogmáticas são necessariamente escritas, elaboradas por 
um órgão constituinte, ao passo que as históricas são do tipo não escritas, 
aquelas que a prática ou o costume sancionaram ou impuseram. 

As Constituições dogmáticas tendem a ser menos estáveis, porque espe
lham as ideias em voga em um momento específico. Dessarte, com o passar 
do tempo e com a consequente evolução do pensamento da sociedade, surge a 
necessidade de constantes atualizações, por meio da alteração do seu texto. As 
Constituições históricas tendem a apresentar maior estabil idade, pois resultam 
do lento amadurecimento e da consolidação de valores da própria sociedade. 

3.4. Quanto ao conteúdo 

Quanto ao conteúdo, temos Constituição material (ou substancial) e 
Constituição formal .  

Na concepção material de Constituição, consideram-se constitucionais 
somente as normas que cuidam de assuntos essenciais à organ ização e ao 
funcionamento do Estado e estabelecem os direitos fundamentais (matérias 
substancialmente constitucionais). Leva-se em conta, para a identificação de 
uma norma constitucional, o seu conteúdo. Não i mporta o processo de ela
boração ou a natureza do documento que a contém; ela pode, ou não, estar 
vazada em uma Constituição escrita. 

Nessa visão, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organ i
zação do poder, à distribuição das competências, ao exercício da autoridade, 
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à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como 
sociais; tudo quanto for, enfim, conteúdo essencial referente à estruturação 
e ao funcionamento da ordem político-jurídica exprime o aspecto material 
(ou substancial) de uma Constituição. 

Na concepção formal de Constituição, são constitucionais todas as 
normas que integram uma Constituição escrita, elaborada por um processo 
especial (rígida), independentemente do seu conteúdo. Nessa visão, leva-se 
em conta, exclusivamente, o processo de elaboração da norma: todas as 
normas integrantes de uma Constituição escrita, solenemente elaborada, serão 
constitucionais. Não importa, em absoluto, o conteúdo da norma. 

Dessa forma, em uma Constituição escrita e rígida é possível encontrar
mos dois tipos de normas: (i) normas formal e materialmente constitucionais 
e (i i) normas apenas formalmente constitucionais. 

As normas formal e materialmente constitucionais são aquelas que, além 
de integrarem o texto da Constituição escrita (aspecto formal), possuem 
conteúdo substancialmente constitucional (aspecto material). É o caso, por 
exemplo, do art. 5 .0 da Constitu ição Federal de 1 988: as normas nele contidas 
são formalmente constitucionais porque estão inseridas no texto da Consti
tuição escrita e rígida; também são normas materialmente constitucionais, 
porque tratam de direitos fundamentais, assunto essenc ial no que concerne 
à atuação do Estado. 

As normas apenas formalmente constitucionais são aquelas que integram 
o texto da Constituição escrita, mas tratam de matérias sem relevância 
para o estabelecimento da organização básica do Estado. É o caso, por 
exemplo, do art. 242, § 2 .0, da Constituição Federal, que estabelece que 
o Colégio Pedro II, local izado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido 
na órbita federal .  

A Constituição Federal de 1 988 é do tipo formal, porque foi solenemente 
elaborada, por um órgão especialmente incumbido desse mister, e somente 
pode ser modificada por um processo especial, distinto daquele exigido para 
a elaboração ou alteração das demais leis (rígida). Não é correto afirmar 
que a Constituição Federal de 1 988 seja parte formal e parte material. A 
Constituição, no seu todo, é do tipo formal. Entretanto, nem todas as normas 
que a compõem são materialmente constitucionais; conforme já explicado, 
algumas são, apenas, formalmente constitucionais. 

Observe-se que uma mesma norma pode ser enxergada sob as duas 
óticas, formal e material. Assim, sob a ótica fonnal, o § 2.0 do art. 242 da 
Constituição, acima mencionado, é norma indiscutivelmente constitucional, já 
que inserida numa Constituição do tipo rígida. Já para a concepção material ,  
esse dispositivo, embora integrante do texto de uma Constituição escrita e 
rígida, não seria constitucional, porque trata de matéria que nada tem a ver 
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com organização do Estado. O mesmo se dá com as le is  eleitorais (ordiná
rias) do nosso País. Sob a ótica formal, não são elas normas constitucionais, 
porque não integram o texto da Constituição escrita e rígida. Ao contrário, 
para a concepção material de Constituição, são normas substancialmente 
constitucionais, uma vez que tratam de matéria relativa a elemento essencial 
de organização do Estado ( forma de aquisição do Poder). 

Segundo a concepção material, todos os Estados possuem Constituição. 
De fato, para se falar em Estado, é necessário pressupor uma organização 
pol ítica básica no respectivo território, a existência de instituições relaciona
das ao exercício do poder, rudimentares que sejam. Essa organização básica, 
formal izada ou não em um documento escrito, na concepção material, será 
a Constituição do Estado. Nem sempre, porém, haverá uma Constituição em 
sentido formal. Isso porque nem todos os Estados possuem uma Constitui
ção solenemente elaborada, é dizer, um conjunto de regras constitucionais 
elaborado por um processo especial, d istinto daquele de e laboração das de
mais leis do ordenamento. Então, quando se indaga se todo Estado possui 
Constituição, poderemos responder positivamente, se levarmos em conta a 
concepção material (ou substancial) de Constituição. Se, ao contrário, nos 
referirmos à Consti tuição em sentido formal, a resposta à mesma pergunta 
deverá ser negativa. 

Também, pela concepção material, podem existir normas constitucio
nais fora do texto de urna Constituição escrita. Se a norma trata de matéria 
substancialmente constitucional ,  isto é, se o seu conteúdo diz respeito à or
ganização essencial do Estado, ela será constitucional, i ndependentemente do 
processo de sua elaboração, esteja ou não ela inserida em uma Constitu ição 
escrita. Ao contrário, sob o ponto de vista formal, só são normas constitu
cionais aquelas que integram o documento denominado Constituição escrita, 
solenemente elaborado, seja qual for o seu conteúdo. 

No Bras i l ,  que adota Constituição do tipo rígida, o conceito formal é o 
importante, porquanto tudo que consta da Constituição formal recebe o mesmo 
tratamento jurídico, consistente na sua supremacia sobre todo o ordenamento 
jurídico. Com efeito, essa distinção entre norma formalmente e materialmente 
constitucional, em um regime de Constituição escrita e rígida, não possui 
maior relevância jurídica, seja para a aferição da aplicabil idade das normas 
constitucionais, seja para a fiscalização da validade delas. 

Isso porque, nesse tipo de Constituição, todas as normas que integram o 
seu texto têm o mesmo valor, pouco importando sua dignidade, isto é, se são 
normas materialmente constitucionais ou, apenas, fonnalmente constitucionais. 
Todas as normas integrantes de uma Constituição formal ,  rígida, têm o mesmo 
valor, têm status constitucional e deverão ser respeitadas, independentemente 
da natureza do seu conteúdo. 
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Isso porque em um s istema de Constituição rígida, como o nosso, todo 
o processo de fiscalização da validade das leis leva em conta, tão somente, 
a supremacia  formal da Constituição. O controle de constitucionalidade das 
leis é realizado sob o enfoque estritamente formal. Se a norma integra o 
texto da Constituição rígida, seja  qual for o seu conteúdo, será dotada de 
supremacia formal e, portanto, não poderá ser desobedecida pelo legislador 
infraconstitucional, sob pena de inconstitucionalidade. 

Essa dualidade de visão - formal e material - traz à luz os conceitos de 
supremacia material e supremacia formal das normas constitucionais. 

A supremacia formal decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência 
de um processo legislativo d istinto, mais laborioso, para elaboração da norma 
constitucional. Uma norma constitucional é dotada de supremacia  formal pelo 
fato de ter sido elaborada mediante um processo legislativo especial, mais 
rígido, que a d i ferencia das demais leis do ordenamento. 

A supremacia material decorre do conteúdo da norma constitucional. Uma 
norma constitucional é dotada de supremacia material em virtude da natureza 
do seu conteúdo, isto é, por tratar de matéria substancialmente constitucional, 
que diga respeito aos elementos estruturantes da organização do Estado. 

Numa Constituição escrita e rígida, todas as normas constitucionais 
são dotadas de supremacia formal, visto que foram elaboradas segundo um 
procedimento mais solene do que aquele de elaboração das demais leis. 
Assim, em um sistema de Constituição formal, podemos afirmar que todas 
as normas constitucionais se equivalem em termos de hierarquia e, também, 
que todas elas são dotadas de supremacia formal em relação às demais leis 
do ordenamento. 

Ao contrário, no caso de uma Constituição não escrita, flexível, não se 
pode cogitar de supremacia formal, porque não há distinção entre os pro
cessos legislativos de e laboração das normas que integram o ordenamento 
jurídico. Em um sistema de Constituição não escrita, flexível, as normas 
constitucionais são dotadas, tão somente, de supremacia material (devido à 
dignidade de seu conteúdo). 

Finalmente, vale ressaltar que não há um rol taxativo de normas conside
radas materialmente constitucionais (cuja presença no texto da Constituição 
seria obrigatória), e, menos ainda, de normas que devessem ser tidas por ape
nas formalmente constitucionais (cuja presença no texto da Constituição seria 
desnecessária). Não há unanimidade doutrinária a respeito dessa separação. Há, 
é verdade, um mínimo de matérias que todos estão de acordo em reconhecer 
como substancialmente constitucionais, de que são exemplo as que regulam 
o exercício do poder, i mpondo l imitações à atividade estatal e reconhecendo 
direitos fundamentais às pessoas. No mais, tudo variará segundo o local, a 
época e a ideologia de quem se disponha a elaborar a l istagem. Trata-se de 
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conceitos abertos, d inâmicos, que aceitam - e acompanham - a evolução social 
do Estado, no tempo e no espaço. Assim, uma norma hoje considerada apenas 
formalmente constitucional poderá, amanhã, ser tida por substanc ialmente 
constitucional (variação no tempo); da mesma forma, uma norma constitucio
nal considerada materialmente consti tucional no Brasi l  poderá ser classificada 
como apenas formalmente constitucional na Itália, em razão dos valores e do 
tipo de organização política daquele Estado (variação no espaço). 

O fato é que levar para o texto da Constituição demasiadas normas ape
nas formalmente constitucionais, que nada têm a ver com a estruturação do 
Estado, e que certamente melhor ficariam na legislação ordinária, prejud ica 
a estabi l idade da Constituição, pois as osci lações frequentes nessas matérias 
irrelevantes terminam por forçar, continuadamente, a aprovação de reformas 
do texto constitucional. 

3.5. Quanto à estabi l idade 

A classificação das Constituições quanto ao grau de estabi l idade (alte
rabi l idade, mutab i l idade ou consistência) leva em conta a maior ou a menor 
facil idade para a modificação do seu texto, d ividindo-as em imutáveis, rígidas, 
flexíveis ou semirrígidas. 

A Constitu ição i m u tável (permanente, granítica ou intocável) é aquela 
que não admite modificação do seu texto. Essa espécie de Constituição está 
em pleno desuso, em razão da impossibi l idade de sua atualização diante da 
evolução política e social do Estado. 

A Constituição é rígida quando exige um processo legislativo especial 
para modificação do seu texto, mais di fíci l  do que o processo legislativo de 
elaboração das demais leis do ordenamento. A Constituição Federal de 1 988 é 
do tipo rígida, pois exige um procedimento especial (votação em dois turnos, nas 
duas Casas do Congresso Nacional) e um quorum qualificado para aprovação 
de sua modificação (aprovação de, pelo menos, três quintos dos integrantes 
das Casas Legislativas), nos termos do art. 60, § 2.º, da Carta Pol ítica. 

A Consti tuição flexível é aquela que permite sua modificação pelo mesmo 
processo legislativo de elaboração e alteração das demais leis do ordenamen
to, como ocorre na Inglaterra, em que as partes escritas de sua Constituição 
podem ser juridicamente alteradas pelo Parlamento com a mesma faci l idade 
com que se a ltera a lei ordinária. 

A Constituição semirrígida (ou semiftexível) é a que exige um processo 
legislativo mais d i fícil para alteração de parte de seus dispositivos e pennite 
a mudança de outros dispositivos por um procedimento simples, semelhante 
àquele de elaboração das demais leis do ordenamento. 
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Na história do Constitucionalismo brasileiro, unicamente a Constituição 
do Império ( 1 824) foi semirrígida, pois exigia, no seu art. 178,5 um processo 
especial para modificação de parte do seu texto (por ela considerado substan
cial), mas, ao mesmo tempo, permitia a modificação de outra parte mediante 
processo legislativo simples, igual ao de elaboração das demais leis. Todas 
as demais Constituições do Brasil foram do tipo rígida, inclusive a atual. 

Cabe observar que nem toda Constituição escrita será, necessariamente, 
rígida, conquanto atualmente seja essa a regra. Conforme aponta a doutrina, 
já houve, na Itália, Constituição escrita do tipo flexível, isto é, Constituição 
formalmente elaborada, por um órgão especial (escrita), mas que permitia 
a modificação do seu texto pelo mesmo processo legislativo de elaboração 
das demais leis do ordenamento (flexível). Contudo, registre-se, a tendência 
moderna é de elaboração de Constituições do tipo escrita e rígida. 

A rigidez não impede mudanças na Constituição. Não se admite, no 
Constitucionalismo moderno, a ideia da existência de Constituição absoluta
mente imutável, que não admita alterações no seu texto. A rigidez visa, tão 
somente, a assegurar uma maior estabilidade ao texto constitucional, por meio 
da imposição de um processo mais árduo para sua modificação. 

É importante esclarecer que não é correta a ideia de que quanto maior a 
rigidez assegurada à Constituição, maior será a sua estabilidade e permanência. 
O grau de rigidez deve ser suficiente para assegurar uma relativa estabil ida
de à Constituição, por meio da exigência de processo mais dificultoso para 
a modificação do seu texto, mas sem prejuízo da necessária atualização e 
adaptação das nonnas constitucionais às exigências da evolução e do bem
-estar sociaL A rigidez deve, portanto, assegurar essas duas necessidades da 
Constituição: certa estabilidade e possibilidade de atualização. 

Apenas para ilustrar, suponhamos que a Constituição Federal de 1 988 só 
pudesse ser emendada por meio da aprovação, em dois turnos de votação, de 
todos os membros das Casas do Congresso Nacional (isto é, por unanimi
dade dos congressistas). Ora, esse excessivo grau de rigidez provavelmente 
frustraria qualquer tentativa de modificação da nossa Constituição, impedindo 
a sua necessária atualização. Com isso, com o passar do tempo, a tendên
cia seria sua transformação em uma Constituição meramente nominativa, 
sem correspondência com a realidade. Enfim, se é verdade que a rigidez 
é importante para a estabilidade de uma Constituição, também é certo que 
determinado grau de flexibilidade é indispensável para sua permanência, ao 
permitir a atualização do texto constitucional. 

5 Estabelecia o citado art. 178: "É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições 
respectivos dos poderes polllicos, e aos direitos polltlcos e individuais dos cidadãos: tudo 
o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas (nos arts. 173 
a 1 771. pelas legislaturas ordinârias." 



Cap. 1 • DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSTITUIÇÃO 1 9  

A rigidez tem como decorrência imediata o denominado princípio d a  
supremacia formal da constituição. Consoante acima visto, a rigidez situa 
todas as normas constantes do texto da Constituição formal em uma posição 

de superioridade em relação às demais leis, posicionando a Constituição no 
ápice do ordenamento jurídico do Estado. 

Assim, rigidez é o pressuposto para o surgimento e a efetivação do 
denominado controle de constitucionalidade das leis. Se a Constituição é 
do tipo rígida, ocupa o vértice do ordenamento jurídico e, então, há que se 
verificar quais leis desse ordenamento estão de acordo com as suas prescri
ções (e, portanto, são constitucionais) e quais leis estão em desacordo com 
os seus comandos (e, são, dessarte, inconstitucionais, devendo ser retiradas 
do ordenamento jurídico). 

Diversamente, em um sistema de Constituição flexível - o da Inglaterra, 
por exemplo -, descabe cogitar de impugnação de inconstitucionalidade de 
uma norma frente a outra, pois o mesmo Parlamento elabora, segundo o mes
mo processo legislativo, as leis constitucionais (assim consideradas em razão 
de seu conteúdo) e as demais leis. As decisões do Parlamento não poderão, 
portanto, ser impugnadas perante os tribunais do Poder Judiciário. Por isso, 
em um regime de Constituição flexível não se pode falar, propriamenttr, em 
controle de constitucionalidade das leis. " 

Deve-se ressaltar, ainda, que a rigidez constitucional não decorre direta
mente da existência de cláusulas pétreas, isto é, da presença de um núcleo 
insuscetível de abolição na Constituição. 

Sabe-se que as cláusulas pétreas são determinadas matérias constitucio
nais que, por opção do legislador constituinte originário, são insuscetíveis de 
abolição por meio de modificação da Constituição, pela aprovação de futuras 
emendas constitucionais. A Constituição Federal de 1 988 as estabelece no 
seu art. 60, § 4 .0• 

Conforme vimos, a rigidez (ou a flexibilidade) da Constituição decorre 
tão somente do processo exigido para a modificação do seu texto. Uma 
Constituição poderá ser rígida e não possuir cláusulas pétreas (todos os seus 
dispositivos poderão ser abolidos, desde que haja obediência ao procedimento 
especial, mais dificultoso, por ela estabelecido). Pode-se, diversamente, ter 
uma Constituição flexível que possua cláusulas pétreas (admite alteração de 
seus dispositivos por meio de processo legislativo simples, mas há um núcleo 
insuscetível de abolição). 

Apesar de a existência de cláusulas pétreas não ter relação necessária com 
o conceito de rigidez constitucional, vale registrar que a presença desse núcleo 
não suprimível leva o Professor Alexandre de Moraes a classificar a Constitui
ção Federal de 1 988 como super-rígida, uma vez que "em regra poderá ser 
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alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em 
alguns pontos é imutável (CF, art. 60, § 4.º - cláusulas pétreas)". 

Por fim, cabe-nos mencionar que o Professor Uadi Lammêgo Bulos faz 
referência, também, às Constituições transitoriamente flexíveis (suscetíveis 
de reforma, pelo mesmo rito das leis comuns, mas apenas por determinado 
período; u ltrapassado este, o documento constitucional passa a ser rígido). 
Além disso, o renomado professor estabelece uma distinção conceituai 
entre Constituições fixas (que só podem ser modificadas por um poder de 
competência idêntico àquele que as criou - poder constituinte originário) e 
imutáveis (que se pretendem eternas, alicerçadas na crença de que não ha
veria órgão competente para proceder, legitimamente, à reforma delas, muito 
menos para revogá-las). 

3.6. Quanto à correspondência com a realidade (critério 
ontológico) 

O constitucionalista alemão Karl Loewenstein desenvolveu uma classi
ficação para as Constituições que leva em· conta a correspondência existente 
entre o texto constitucional e a realidade política do respectivo Estado (cri
tério ontológico). 

Para ele, as Consti tuições de alguns Estados conseguem, verdadeiramente, 
regular o processo político no Estado. Outras Constituições, apesar de elabo
radas com esse mesmo intuito, não logram, de fato, normatizar a realidade 
política do Estado. Há, ainda, Constituições que sequer têm esse intuito, pois 
visam, tão somente, à manutenção da vigente estrutura de poder. 

A partir dessa constatação, podem as Constituições ser classificadas em 
três grupos: Constituições normativas, Constituições nominativas e Consti
tuições semânticas. 

As Constituições normativas são as que efetivamente conseguem, por 
estarem em plena consonância com a realidade social, regular a vida política 
do Estado. Em um regime de Constituição normativa, os agentes do poder 
e as relações políticas obedecem ao conteúdo, às diretrizes e às limitações 
impostos pelo texto constitucional. São como uma roupa que assenta bem e 
realmente veste bem. 

As Constituições nominativas (nominalistas ou nominais) são aquelas 
que, embora tenham sido elaboradas com o intuito de regular a vida polí
tica do Estado, ainda não conseguem efetivamente cumprir esse papel, por 
estarem em descompasso com o processo real de poder e com insuficiente 
concretização constitucional. São prospectivas, isto é, voltadas para um dia 
serem realizadas na prática, como uma roupa guardada no armário que será 
vestida futuramente, quando o corpo nacional tiver crescido. 
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As Constituições semânticas, desde sua elaboração, não têm o fim de 
regular a vida política do Estado, de orientar e l imi tar o exercício do poder, 
mas sim o de beneficiar os detentores do poder de fato, que dispõem de meios 
para coagir os governados. Nas palavras de Karl Loewenstein, seria "uma 
constituição que não é mais que uma formalização da s ituação existente do 
poder pol ítico, em beneficio único de seus detentores". São como uma roupa 
que não veste bem, mas dissimula, esconde, disfarça os seus defeitos. 

Em síntese, enquanto as constituições normativas l imitam efetivamen
te o poder e asseguram direitos e as nominativas, embora não o façam, 
hoje, a inda têm esse propósi to,  para concretização futura, as constituições 
di tas semânticas são submetidas ao poder polít ico prevalecente, servindo 
apenas para estabi l izar e eternizar a intervenção dos dominadores de fato 
(Jorge Miranda). 

3.7. Quanto à extensão 

No tocante à extensão, as Constituições são classtficadas em analíticas 
e sintéticas. 

Constitu ição a nalítica ( longa, larga, prolixa, extensa, ampla ou desen
volvida) é aquela  de conteúdo extenso, que versa sobre matérias outras que 
não a organização básica do Estado, isto é, sobre assuntos alheios ao Direito 
Constitucional propriamente dito. Ora cuida de minúcias de regulamentação, 
que melhor caberiam na legislação infraconstitucional, ora de regras ou 
preceitos pertencentes ao campo da legislação ordinária, e não do Direito 
Constitucional. 

Exemplo de Constituição analítica é a Constituição Federal de 1 988,  
que, nos seus mais de trezentos artigos (entre disposições permanentes e 
transitórias), exagera no regramento detalhado de determinadas matérias, 
não substancialmente constitucionais, que nada têm a ver com a organização 
política do Estado. 

Constitu ição sintética (básica, concisa, tópica, breve, sumária ou sucinta) 
é aquela que possu i  conteúdo abreviado e que versa, tão somente, sobre prin
cípios gerais ou enuncia regras básicas de organização e funcionamento do 
sistema j urídico estatal, isto é, sobre matérias substancialmente constitucionais, 
em sentido estrito, deixando a pormenorização à legislação infraconstitucional. 
É o caso, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos da América, 
composta de apenas sete artigos originais e vinte e sete emendas. 

O Prof. Paulo Bonavides destaca que "as Constituições concisas ou breves 
resultam numa maior estabi l idade do arcabouço constitucional, bem como 
numa flexibi l idade que permite adaptar a Constituição a s ituações novas e 
i mprevistas do desenvolvimento institucional de um povo, a suas variações 
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mais sentidas de ordem política, econômica e financeira, a necessidades, so
bretudo, de improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar na rigidez 
dos obstáculos constitucionais". 

Entretanto, a tendência contemporânea é de adoção, pelos diferentes Es
tados, de Constituição do tipo analítica, de conteúdo extenso, mesmo sendo 
sabido que esse tipo de Constitu ição tende a ser menos estável, em virtude 
da necessidade de seguidas modificações do seu texto. 

3.8. Quanto à final idade 

Uma classificação moderna, de grande relevância, é a que distingue as 
Constituições em Constituição-garantia, Constituição-balanço e Constituição 
dirigente, no tocante a suas finalidades. 

Constitu ição-garantia,  de texto reduzido (sintética), é Constituição ne
gativa, construtora de l iberdade-negativa ou l iberdade-impedimento, oposta 
à autoridade (José Afonso da Si lva). É Constituição que tem como precípua 
preocupação a l imitação dos poderes estatais, isto é, a imposição de l imites 
à ingerência do Estado na esfera individual. Daí a denominação "garantia", 
indicando que o texto constitucional preocupa-se em garantir a l iberdade, 
l imitando o poder. 

As Constituições-garantia são o modelo clássico de Constituição, propug
nado nas origens do movimento constitucionalista, restringindo-se a dispor 
sobre organização do Estado e imposição de l imites à sua atuação, mediante 
a outorga de direitos fundamentais ao indivíduo. São, portanto, típicas dos 
Estados l ibera is.  

Constitu ição-balanço é aquela destinada a registrar um dado estágio das 
relações de poder no Estado. Nesse tipo de Constituição, o texto é elaborado 
com vistas a espelhar certo período pol ítico, findo o qual é elaborado um 
novo texto para o período seguinte. Sua preocupação é, portanto, discipl inar 
a realidade do Estado num determinado período, retratando o arranjo das 
forças sociais que estruturam o Poder. Foi o que aconteceu na antiga União 
Soviética, que e laborou três Constituições seguidas com essa finalidade. A 
primeira, em 1 924 (Constituição do proletariado); a segunda, em 1 936 (Cons
tituição dos operários); e a ú l tima, em 1 97 1  (Constituição do povo). 

Constituição d irigente, de texto extenso (analítica), é aquela que define 
fins, programas, planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. 
É a Constituição que estabelece, ela própria, um programa para dirigir a 
evolução política do Estado, um ideal social a ser futuramente concretiza
do pelos órgãos do Estado. O termo "dirigente" significa que o legislador 
constituinte "dirige" a atuação futura dos órgãos governamentais, por meio 
do estabelecimento de programas e metas a serem perseguidos por estes. 
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O elemento que caracteriza uma Constituição como dirigente é a exis
tência, no seu texto, das denominadas "nonnas programáticas", monnente 
de cunho socia l .  Como o próprio termo indica, tais nonnas estabelecem um 
programa, um rumo inicialmente traçado pela Constituição, que deve ser 
perseguido pelos órgãos estatais. São nonnas que têm como destinatários 
diretos não os indivíduos, mas os órgãos estatais, requerendo destes a atuação 
numa determinada direção, o mais das vezes de caráter social, apontada pelo 
legislador constituinte. Constituição dirigente representa, portanto, uma das 
marcas do Estado Social ( We/fare State) - al iás, tal modelo  de Constituição 
surgiu exatamente nesse tipo de Estado. 

3.9. O utras c lassificações 

O constitucionalista português J. J .  Gomes Canotilho, tendo por base 
uma feição l iberal de Constituição, concebeu a expressão Constitu ição Idea l ,  
que se  tornou largamente difundida, e hoje é repetida por  doutrinadores de 
todo o mundo, inclusive por  vários autores brasileiros. Para Canotilho, são 
os seguintes os elementos que caracterizam uma Const i tu ição I deal : 

a) a Constituição deve ser escrita; 

b) deve conter uma enumeração de direitos fundamentais individuais (direitos 
de l iberdade); 

e) deve adotar um s istema democrático formal (participação do povo na 
elaboração dos atos legislativos, pelos parlamentos); 

d) deve assegurar a l imi tação do poder do Estado mediante o princípio da 
divisão de poderes. 

Enfim, para Canoti lho, uma Constitu ição I deal deve, necessariamente, 
ser escrita e prever direitos fundamentais individuais, a participação do povo 
na elaboração das leis e o princípio da divisão de poderes. 

O Professor Alexandre de Moraes refere-se à Constituição nom in a l is

ta,  que "é aquela cujo texto da Carta Constitucional já contém verdadeiros 
direcionamentos para os problemas concretos, a serem resolvidos mediante 
aplicação pura e simples das normas constitucionais. Ao intérprete caberia 
tão somente interpretá-la de forma gramatical-l iteral". 

O Prof. Pinto Ferreira refere-se às Constituições reduzidas e variadas. 
As primeiras seriam aquelas sistematizadas, cujas normas estão consolidadas 
em um único código, enquanto as últimas seriam as formadas por textos 
esparsos, espalhados no ordenamento jurídico. Por sua vez, o Prof. Uadi 
Lammêgo Bulos as denomina, respectivamente, de Constituições u n i tárias , 
u n itcx luais e pluritextuais .  
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Vale lembrar que essas mesmas Constituições são denominadas pelo Prof. 
Paulo Bonavides de Constituições (escritas) codificadas (sistematizadas em um 
único documento) e Constituições (escritas) legais (integradas por documentos 
diversos, fisicamente distintos, como foi o caso da Terceira República Francesa, 
formada por inúmeras leis constitucionais, redigidas em momentos distintos, 
tratando cada qual de elementos substancialmente constitucionais). 

O Prof. André Ramos Tavares refere-se às Constituições l iber:iis e sociais. 

As Constituições l iberais são aquelas resultantes do triunfo da ideologia 
burguesa, dos ideais do Liberalismo, correspondentes ao primeiro período de 
surgimento dos direitos humanos, que exigiam a não intervenção do Estado 
na esfera privada dos particulares. São, também, denominadas Constitui
ções negativas, pois impunham a omissão ou negativa de ação do Estado, 
preservando-se, assim, as l iberdades públicas. 

As Constituições sociais correspondem a um momento posterior do 
constitucionalismo, em que se  passou a exigir do Estado atuação positiva, 
corrigindo as desigualdades socia is  e proporcionando o surgimento do Estado 
do bem comum. Nesse tipo de Constituição, busca-se a concretização da 
igualdade material (e não meramente formal), e nela são traçados expressa
mente os grandes objetivos que deverão nortear a atuação governamental, 
razão porque é também denominada de Constituição dirigente. 

O Professor Machado Horta classifica a Constituição Federal de 1 988 como 
expansiva. Para o renomado constitucionalista, seriam dois os aspectos que ca
racterizariam nossa Constituição atual como expansiva: (i) a abordagem de novos 
temas, não presentes nas Constituições brasileiras pretéritas; e (i i) a ampliação 
do tratamento de temas permanentes, já presentes nas Constituições pretéritas. 

O constitucionalista português Jorge M iranda faz referência às hetero
constitu ições, que são Constituições decretadas de fora do Estado por um 
outro, ou por outros Estados, ou, ainda, por uma organização internacional. 
Segundo o eminente professor, incluem-se entre elas as primeiras constituições 
do Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Jamaica (aprovadas por leis do parla
mento britânico), a primeira Constituição da Albânia (obra de uma conferência 
internacional, de 1 9 1 3), a Constituição cipriota (procedente dos acordos de 
Zurique, de 1 960, entre a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia) e a Constituição 
da Bósnia-Herzegovina (após os chamados acordos de. Dayton de 1 995). 

O Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto estabelece a distinção entre 
Constituição principiológica (em que predominam os princípios, identificados 
como normas constitucionais providas de alto grau de abstração, consagra
doras de valores, pelo que é necessária a mediação concretizadora, tal como 
a Constituição Federal de 1 988)  e Constituição preceituai  (em que preva
lecem as regras, individual izadas como normas constitucionais revestidas de 
pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é possível 
a aplicação coercitiva, tal como a Constituição mexicana). 
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Alguns autores referem-se, ainda, à Constituição plástica, embora não 
haja consenso quanto ao seu significado. O Professor Pinto Ferreira usa a 
expressão Constituição plástica como sinônimo de Constituição flexível, isto 
é, que admite modificações no seu texto mediante procedimento s imples, igual 
ao de e laboração das leis in fraconstitucionais. Já o constitucionali sta Raul 
Machado Horta emprega o vocábulo "plástica" para conceituar as Constituições 
nas quais há grande quantidade de disposições de conteúdo aberto, de tal 
sorte que é deixada ao legislador ordinário ampla margem de atuação em sua 
tarefa de mediação concretizadora, de densificação ou "preenchimento" das 
normas constitucionais, possibil itando, com isso, que o texto constitucional 
acompanhe as osci lações da vontade do povo, assegurando a correspondência 
entre a Constituição normativa e a Constituição real. 

Quadro Geral de 
Classificação das 

Constituições 

Forma 

Modo de Elaboração 

j Conteúdo 

Estabilidade 

Correspondência com 
a Realidade 

Extensão 

Finalidade 

• Outorgadas 

• Populares (Democráticas, 
Promulgadas) 

• Cesaristas 

· Escritas 

• Não Escritas 

• Dogmáticas 

• Históricas 

· Formal 

• Material (Substancial) 

• Rlgida 

• Flexível 

• Semirrlgida 

• Normativa 

· Nominativa 

• Semântica 

• Sintética (Concisa) 

• Analltica (Prolixa) 

· Garantia 

· Balanço 

• Dirigente (Programática) 
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4. BREVE RESUMO DAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL 

4.1 . A Constituição do I mpério ( 1 824) 

A Constituição do I mpério do Brasi l  foi elaborada por um Conselho de 
Estado, criado com essa finalidade, depois da dissolução, por D. Pedro 1, da 
assembleia constituinte que, antes, havia sido convocada. O texto constitu
cional foi outorgado por D. Pedro 1, em 25 de março de 1 824. 

O conteúdo da Constituição de 1 824 foi fortemente influenciado pelo 
Liberalismo clássico dos séc. XVII I  e XIX, de cunho marcadamente indivi
dualista, em voga na época de sua elaboração. 

A orientação l iberal manifestava-se claramente na enumeração expressa 
de direitos individuais (chamados direitos de primeira geração ou dimensão, 
tendo como núcleo o direito de l iberdade em sua acepção mais ampla, visan
do a resguardar, da atuação do Estado, a esfera individual) e na adoção da 
separação de poderes. Quanto ao último aspecto, entretanto, impende anotar 
que, além dos três poderes propugnados por Montesquieu - Legislativo, 
Executivo e Judiciário -, foi acrescentado um poder denominado Moderador, 
concentrado nas mãos do Imperador. 

Quanto à existência desse quarto poder, propugnado por Benjamin 
Constant, observa Celso Bastos que, embora a Constituição, na época, se 
pretendesse democrática, o Poder Moderador, "se uti lizado por um monarca 
com inc linações autoritárias, levaria a um poder quase absoluto". Essa ca
racterística de nossa Constituição imperial consubstancia um conflito com a 
noção de soberania popular, com a ideia de titu laridade do poder pelo povo, 
tão cara ao Liberalismo inspirador dos primeiros Estados constitucionais .  

Outra característica peculiar de nossa Carta de 1824, uniformemente apon
tada pelos publicistas pátrios, é sua classificação, quanto aos procedimentos de 
modificação de seu texto, como Constituição scmirrígida . Com efeito, o seu 
art. 1 78 só exigia um processo especial para modificação da parte do seu texto 
que o constituinte entendeu conter disposições substancialmente constitucionais. 
A modificação de todas as outras disposições, só formalmente constitucionais, 
podia se dar mediante processo legislativo simples, igual ao de elaboração das 
demais leis. 

A Constituição de 1 824 deu ao Brasil a forma de Estado un i tário, 
dividido em províncias, com forte central ização político-administrativa. Em 
razão dessa característica, evitou a fragmentação de nosso território. A forma 
de Governo era a monarquia  hereditária constitucional. As eleições eram 
indiretas e censitárias. O Poder Legislativo submetia-se ao regime represen
tativo, eletivo e temporário, na Câmara dos Deputados, mas, no Senado, os 
integrantes eram membros vitalícios, nomeados pelo Imperador. 
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Foi o texto constitucional de maior longevidade em nossa h istória. Não 
obstante isso, foi uma Constituição que se poderia classificar de nominativa, 
porque não conseguiu fazer com que as  práticas constitucionais adotadas na 
realidade correspondessem às previstas em seu texto. 

4.2. A primeira Constituição Republicana ( 1 89 1 ) 

Em 1 5  de novembro de 1 889, com a edição do Decreto 1 ,  de 1 5 . l 1 . 1 889, 
foi declarada a República .  Nos tennos desse decreto, as províncias, agora 
como estados integrantes de uma federação, formaram os Estados Unidos 
do Brasi l .  Foi instaurado um governo provisório, que, em 3 de dezembro, 
nomeou uma comissão para e laborar um projeto de Constituição, o qual, em 
22.06. 1 890, foi publicado como "Constituição aprovada pelo Executivo". Em 
1 5  de setembro de 1 890 foi e lei ta a Assembleia-Geral Constituinte, que se 
instalou em 1 5  de novembro, e, em 24 de fevereiro de 1 89 1 ,  p romulgou 
a Constituição da Repúbl ica dos Estados Unidos do Brasil  (democrática), 
com poucas modificações em relação ao projeto que fora aprovado pelo 
Executivo (cujo principal mentor, diga-se, foi  o grande Rui Barbosa). 

A Constituição de 1 89 1  institu i ,  de modo definitivo, a forma federativa 
de Estado e a forma republ i cana de governo (o Decreto 1 / 1 8 89 o fizera em 
caráter meramente provisório). A autonomia dos estados é assegurada, sendo 
a e les conferida a denominada "competência remanescente", conforme ins
piração do modelo norte-americano de federação. Foi estabelecida, também, 
a autonomia municipal .  O regime é o representativo, com eleições d i retas e 
mandatos por prazo certo nos Poderes Executivo e Legis lativo. O sistema 
de governo adotado foi  o presidencial ista, de inspiração norte-americana 
(de cuj as i nstituições Rui Barbosa era um profundo estudioso). 

É abol ido o Poder Moderador, voltando-se à fórmula tradicional de se
paração entre os poderes, propugnada por Montesquieu. 

A dec laração de direitos individuais foi fortalecida, com acréscimo de 
importantes garantias, como o habeas corpus. 

A Constituição adotou a forma rígida, considerando constitucionais to
das as suas disposições, as quais somente poderiam ser alteradas mediante 
procedimento especial ,  mais laborioso do que o exigido para a criação e 
modificação do direito ord inário. 

Pode-se dizer que foi uma Constituição nominativa, pois suas disposições 
não encontraram eco na realidade social, vale dizer, seus comandos não foram 
efetivamente cumpridos. Nas palavras do Prof. José Afonso da Silva, "o coro
nelismo fora o poder real e efetivo, a despeito das normas constitucionais". 

Em 1 926, a Constituição sofreu uma profunda reforma, de cunho marca
damente centralizador e autoritário, que acabou por precipitar a sua derrocada, 
ocorrida com a Revolução de 1 930. 
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4.3. A Constitu ição de 1 934 

A Constituição de 1 934, democrática, decorrente do rompimento da 
ordem jurídica ocasionado pela Revolução de 1 930, a qual pôs fim à era 
dos coronéis, à denominada Primeira República, costuma ser apontada pela 
doutrina como a primeira a preocupar-se em enumerar direitos fundamentais 
sociais, ditos direitos de segunda geração ou dimensão. Esses direitos, quase 
todos traduzidos em normas constitucionais programáticas, tiveram como 
inspiração a Constituição de Weimar, da Alemanha de 1 9 1 9. Com isso, a 
Constituição de 1 934  é apontada como marco na transição de um regime de 
democracia l iberal, de cunho individual ista, para a chamada democracia social, 
preocupada em assegurar, não apenas uma igualdade formal, mas também a 
igualdade material entre os indivíduos (condições de existência compatíveis 
com a dignidade da pessoa humana). 

É nela, também, que se observa o início do processo, contínuo desde 
então, de ampliação do rol de matérias tratadas no texto constitucional, fe
nômeno descrito corno constitucionalização dos diversos ramos do Direito, 
inclusive daqueles antes discipl inados somente no âmbito das normas infra
constitucionais, como o Direito Civi l  e o Direito Admin istrativo. Por essa 
razão, a Constituição de 1 934 apresentava mais do que o dobro de artigos 
que a de 1 89 1 .  

A estrutura fundamental do Estado não sofreu mudanças em comparação 
com a Constituição de 1 89 1 .  Manteve-se a república, a federação, a divisão de 
poderes, o presidencial ismo e o regime representativo (José Afonso da Silva). 

Como teve curtíssima sobrevida, pouco relevantes foram seus reflexos 
práticos, uma vez que não houve tempo para que a implementação de suas 
normas influenciasse a realidade social, se é que isso viria a acontecer, caso 
tempo houvesse. 

4.4. A Constituição do Estado Novo ( 1 937) 

Em 1 O de novembro de 1 93 7, Getúlio Vargas, no poder, dissolve a Câ
mara e o Senado, revoga a Constituição de 1 934 e outorga a Carta de 1 937 ,  
dando início ao período ditatorial conhecido como "Estado Novo". 

Como se vê, foi uma Carta outorgada, fruto de um golpe de Estado. 
Era Carta de inspiração fascista, de caráter marcadamente autoritário e com 
forte concentração de poderes nas mãos do Presidente da Repúbl ica. 

A Constituição de 1 937, frequentemente chamada "Constituição Polaca" 
(alusão à Constituição polonesa de 1 935 ,  que a teria inspirado), embora 
contivesse um rol de pretensos direitos fundamentais, não contemplava o 
princípio da legalidade, nem o da irretroatividade das leis. Não previa  o 
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mandado de segurança. Possibi l i tava a pena de morte para crimes políticos 
e previa a censura prévia da imprensa e demais formas de comunicação e 
entretenimento, dentre outras disposições restritivas inte iramente incompatí
veis com um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

Nas palavras de Celso R ibe i ro Bastos, "trata-se, portanto, de docu
mento destinado exclus ivamente a inst i tucional izar um reg ime autori
tár io .  Não havia a d iv i são de poderes, embora exist i ssem o Executivo, 
o Legislat ivo e o Jud ic iário, visto que estes ú l t imos sofriam n ít idos 
amesqu inhamentos". 

Reforçando o sobred ito, José A fonso da S i lva remata: 

A Carta de 1 93 7 não teve, porém, apl icação regular. Mui tos 
. de seus d isposi ti vos permaneceram letra morta. Houve ditadu

ra pura e s imples, com todo o Poder Executivo e Legislativo 
concentrado nas mãos do Presidente da República, que legislava 
por via de decretos- leis que ele próprio depois apl icava, como 
órgão do Executivo. 

É interessante registrar que a Constituição de 1 93 7 previa a necessidade 
de ser submetida a um plebiscito, mas este nunca se real izou. Segundo o Prof. 
Celso Ribeiro Bastos, por esse motivo, "em termos jurídicos, a Constitu ição 
jamais ganhou vigência". 

4.5. A Constitu ição de 1 946 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, e o fim do Estado Novo, 
ocorre a redemocratização do Brasi l .  Depois de grande turbulência no quadro 
pol ítico interno ocorre a queda de Getúl io Vargas e, finalmente, a instalação 
de uma Assembleia Consti tuinte, em 2 de fevereiro de 1 946. 

Em 1 8  de setembro de 1 946 foi promulgada a Constituição da Repú
bl ica dos Estados Unidos do Brasi l  (democrática), elaborada com base nas 
Consti tuições de 1 89 1  e de 1 934. Segundo o Prof. José Afonso da S i lva, 
embora essa "volta ao passado" tenha sido um erro, e a Const i tuição de 
1 946 não tenha conseguido realizar-se plenamente, ela cumpriu sua tarefa 
de redemocratização e proporcionou condições para o desenvolvimento do 
País, durante as duas décadas de sua v igência. 

A Constituição de 1 946 adota a federação como forma de Estado - com 
autonomia política para os estados e, acentuadamente, para os municípios -, 
estabelece a repúbl ica como forma de governo, o sistema presidencial ista, e o 
regime democrático representativo, com eleições d i retas. Assegura a div isão 
e i ndependência dos poderes. 
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O rol de direitos fundamentais retoma o que existia na Constituição de 
1 934, com alguns importantes acréscimos, como o do princípio da inafas
tabi lidade de jurisdição, e supressões relevantes, como a exclusão da pena 
de morte, do banimento e do confisco. Os direitos dos trabalhadores, mui
tos surgidos durante o Estado Novo, são constitucionalizados, com alguns 
acréscimos, como o do direito de greve. Trata também, pela primeira vez, 
dos partidos políticos, instituindo o princípio da l iberdade de criação e or
ganização partidárias. 

Em 1 96 1 ,  uma emenda constitucional estabelece o parlamentarismo como 
sistema de governo, visando a reduzir os poderes do Presidente da Repúbl ica, 
João Goulart. O parlamentarismo acabou sendo rejeitado por um plebiscito, 
com o que se retomou ao presidencial ismo, em 1 963, fato que precipitou o 
golpe mi l itar de 1 964, inaugurando mais um período de ditadura em nossa 
história constitucional .  

4.6. A Constituição de 1 967 

Depois da vitória do golpe mi l itar de 1 964, outorgou-se, em 24 de 
janeiro de 1 967, uma nova Constituição, fortemente inspirada na Carta de 
1 93 7 (antidemocrática). 

O texto da Constituição de 1 967 mostra grande preocupação com a "segu
rança nacional", ostentando tendência de central ização político-administrativa 
na União e de ampliação dos poderes do Presidente da Repúbl ica. 

Apresentava rol de direitos fundamentais, com redução dos direitos indi
viduais, mas com maior definição dos direitos dos trabalhadores. Limitou o 
direito de propriedade, possibi l itando a desapropriação para refom1a agrária 
com indenização em títulos públ icos. 

A Constituição de 1 967 (ou torgada) teve curtíssima duração, porque, 
em 1 969, foi editada a EC 1 ,  de 1 7. 1 0. 1 969, com entrada em vigor em 
30. 1 0. 1 969. 

4.7. A Constitu ição de 1 969 (Emenda 1 à Constitu ição de 1 967) 

A EC 1 / 1 969, embora formal mente seja uma emenda à Constih1ição 
de 1 967, é considerada por muitos constitucional istas verdadeiramente uma 
nova Constituição outo rgada . Nas palavras do Prof. José Afonso da Si lva, 
"a emenda só serviu como mecanismo de outorga" (apesar de ter sido um 
texto e laborado e imposto pelos ministros mil itares, que então estavam no 
poder, pretendeu-se, na época, estar promulgando uma emenda à Constituição, 
e não outorgando uma nova Constituição). 
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A Constituição de 1 969 denominou a si mesma "Constituição da Re
pública Federativa do Brasi l" (a de 1 967 era, simplesmente, "Constituição 
do Brasil"). 

Em l inhas gerais, embora a Constituição de 1 969 tivesse pretendido man
ter formalmente nossa estrutura jurídica como a de um Estado Democrático 
de Direito, os poderes especiais atribuídos ao Presidente da República e as 
hipóteses de suspensão de direitos individuais tornavam letra morta essa 
expressão. 

A EC 1 / 1 969 aperfeiçoou, porém, algumas instituições, como o processo 
de elaboração da lei orçamentária, a fiscalização financeira e orçamentária dos 
municípios, modificou o sistema tributário, previu a criação do contencioso 
administrativo tributário, vedou a reeleição para o Poder Executivo etc. 

A Constituição de 1 969 sofreu diversas emendas, até que, com a EC 26, 
de 27 . 1 1 . 1 985, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, de cuj os 
trabalhos resultou a Constituição de 1 988,  hoje vigente.6 

4.8. A Constituição d e  1 988 

Com o fim dos governos mi l i tares e a redemocratização do País,7 mostrou
-se evidente a necessidade de dotar o País de uma nova Constituição. José 
Sarney, o primeiro presidente da fase iniciada com o ocaso do ciclo mi l i tar, 
denominada "Nova República", encaminhou ao Congresso Nacional a proposta 
de emenda à Constituição que resultou na EC 26, de 27 de novembro de 
1 985 . Essa emenda, conforme acima apontado, convocava uma Assembleia 
Nacional Constituinte, composta, na verdade, pelos próprios deputados fede
rais e senadores de então. A instalação da Assembleia Nacional Constituinte 
ocorreu em 1 .0 de fevereiro de 1 987 e os seus trabalhos foram concluídos 
em 5 de outubro de 1 988,  com a promulgação da Constituição atual. 

Embora boa parte cio trabalho de nosso constituinte originário de 1 988  
tenha sido desfigurada pela enorme quantidade d e  emendas que a Consti-

' O Prof. José Afonso da Silva ensina que a EC 26/1 985 não é tecnicamente uma emenda, 
mas sim um ato polltico, uma vez que não tem a finalidade de manter a Constituição 
emendada, e sim de destru i-la, possibilitando sua substituição por uma nova. 

7 Talvez não se possa falar, no primeiro momento, em uma efetiva redemocratização, porque 
a eleição do primeiro Presidente da República civil deu-se por sufrágio indireto, a despei
to da enorme pressão popular consubstanciada no movimento conhecido como "diretas 
já". Nas eleições indiretas de 1 985, que marcam o fim do perlodo de ditadura militar, foi 
vencedor Tancredo Neves, que, no entanto, veio a morrer antes da posse. razão pela 
qual foi empossado o seu vice, José Sarney, em cujo governo realmente se consolidou a 
redemocratização. As primeiras eleições diretas para Presidente da República, depois do 
golpe militar de 1 964, somente ocorreram em 1 989, tendo como vencedor Fernando Collor 
de Mello, que sucedeu José Sarney na Presidência da República. 
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tuição atual sofreu - merecendo especial ênfase a significativa mudança de 
orientação no que respeita à ordem econômica -, pode-se, em uma grande 
síntese, afirmar que a Constituição de 1 988 pretendeu dar ao Brasi l  a feição 
de uma social-democracia, de criar um verdadeiro Estado Democrático-Social 
de Direito, com a previsão de uma imensa quantidade de obrigações para 
o Estado, traduzidas em prestações positivas, passíveis, em tese, de serem 
exigidas pela população em geral, muitas como verdadeiros direitos subjeti
vos. Essa a razão da Carta de 1 988  ter recebido o epíteto de "Constituição 
Cidadã". 

Consoante acentua o Prof. José Afonso da Si lva (referindo-se ao texto 
originário da Constituição de 1 988) :  

É um texto moderno, com inovações de relevante importância 
para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem exa
minada, a Constituição Federal, de 1 988, constitui, hoje, um 
documento de grande importância para o constitucionalismo 
em geral.  

Ao lado da ampliação dos d ireitos fundamentais - sobretudo das garantias 
e remédios constitucionais (enfática vedação à censura prévia, surgimento do 
habeas data, do mandado de injunção, do mandado de segurança coletivo, 
ampliação do objeto da ação popular etc.) ,  bem como dos direitos sociais 
e direitos de terceira geração ou dimensão (como o direito a um meio am
biente equ i l ibrado) - é mister mencionar o fortalecimento das instituições 
democráticas, dentre elas o Ministério Público. 

Tomou-se mais abrangente, também, o controle de constitucionalidade, 
aumentando a importância do controle abstrato, com o surgimento de novas 
ações, como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição 
de descumprimento de preceito fundamental,  e significativo alargamento da 
legitimação ativa, que se tornou muito mais democrática com a quebra do 
monopól io do Procurador-Geral da República, antes existente. 

O Sistema Tributário Nacional foi em larga medida redesenhado, for
talecendo-se as receitas dos municípios e aperfeiçoando-se as garantias dos 
contribuintes. 

Houve preocupação em trazer para o texto constitucional detalhadas 
normas acerca da organização e funcionamento da Administração Pública 
e dos agentes públicos, observando-se um cuidado especial com a proteção 
j urídica da moralidade administrativa e da probidade. 

A seguridade social foi significativamente estendida quanto a suas ati
v idade e serviços, e quanto aos seus benefic iários, sendo essa, sem dúvida, 
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uma das maiores fontes do grande aumento da necessidade de obtenção de 
recursos pelo Estado. 

Foram estabelecidas normas abrangentes de proteção à i n füncia, aos 
deficientes, aos índios, ao meio ambiente etc. 

Enfim, redesenhou-se amplamente o Estado, em sua estrutura e em 
sua atuação como Estado-poder - com a extinção dos Territórios Federais, 
a maior autonomia dos municípios, o rígido regramento da Administração 
Públ ica, o fortalecimento do Poder Judiciário e do Legislativo, inclusive em 
sua atividade de fiscalização do Executivo -, e avigorcu-se sobremaneira o 
Estado-comunidade, mediante o alargamento dos direitos fundamentais de 
todas as d imensões e o robustecimento dos mecanismos de controle, populares 
e institucionais, do Poder Público. 

5. CLASSIFICA�ÃO E ESTRUTURA D� CONSTITUIÇÃO ,FEDERAL 
DE 1988 · . . . 

' . 

A atual Constituição da Repúbl ica Federativa do Bras i l ,  promulgada em 
5 de outubro de 1 988, é classificada como escrita cod:ficada, democrática, 
dogmática eclética, rígida, formal, analítica, dirigente, normativa, principio
lógica, social e expansiva. 

De conteúdo extenso, prolixo e demasiadamente d�talhado, compõe-se 
de mais de trezentos artigos: duzentos e cinquenta integrantes do corpo 
permanente da Constituição e os demais inseridos no Ato das D isposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). 

A Carta vigente é composta de um preâmbulo, uma parte dogmática, 
integrada por nove títulos, e um rol de dispositivos de cunho transitório, 
reunidos no A to das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Apresentamos, a seguir, considerações sumárias acerca das normas que 
compõem cada uma dessas três divisões da Constituição Federal de 1 988 ,  
com destaque para o exame da relevância j urídica do preâmbulo, bem como 
das pecul iaridades das normas do ADCT. 

5.1 . Preâmbulo 

A Constituição Federal de 1 988 apresenta o seguinte preâmbulo: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des-
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tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a l iberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça corno valores supremos de urna sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na hannonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional ,  com 
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a pro
teção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. 

Para o constitucionalista Jorge Miranda, o preâmbulo const1tm uma 
"proclamação mais ou menos solene, mais ou menos significante, anteposta 
ao articulado constitucional, e não é componente necessário de qualquer 
constituição, mas tão somente um elemento natural de constituições feitas em 
momentos de ruptura histórica ou de grande transformação político-social". 

Muito se discute a respeito da relevância jurídica do preâmbulo de uma 
Constituição, .especialmente quanto à sua eficácia j urídica e � possibi l idade 
de uma lei ser declarada inconstitucional por contrariar o seu texto. 

A matéria não é pacífica na doutrina. Jorge Miranda ensina que há três 
posições doutrinárias sobre o tema: (a) a tese da irrelevância j urídica, segun
qo a qual o preâmbulo não se situa no domínio do Direito, mas sim no da 
política; (b) a tese da plena eficácia, que reconhece ao preâmbulo a mesma 
eficácia jurídica de quaisquer outras disposições constitucionais; e ( c) a tese 
da relevância j urídica indireta, segundo a qual o preâmbulo desempenha um · 

papel orientador na identificação das características da Constituição, mas não 
se confunde com suas normas. 

No Brasi l ,  a questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucional idade 2.076-5, relator Ministro 
Carlos Vel loso, em que se discutia a constitucional idade do preâmbulo da 
Constituição do Estado do Acre, pelo fato de haver sido omitida a referência à 
proteção de Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal de 1 988. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o preâmbulo 
da Constituição Federal de 1 988 não constitui norma central, e que a invo
cação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória 
na Constituição Estadual, porque não possui força normativa. 

Para o Tribunal, o preâmbulo não se situa no âmbito do Direito, mas no 
domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte. Não possui 
o preâmbulo, portanto, relevância j urídica, não constitui norma central da 
Constituição, de reprodução obrigatória na Constituição do estado-membro. 

Em outra ação (Mandado de Segurança 24.645/DF), na qual parlamen
tares requeriam a suspensão da tramitação da proposta que veio a resultar 
na Emenda Constitucional 4 1 /2003 (Reforma da Previdência), por ofensa ao 
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texto do preâmbulo da Constituição Federal de 1 988, o M i nistro Celso de 
Mello negou a segurança, deixando assente que o conteúdo do preâmbulo não 
impõe qualquer l imi tação de ordem material ao poder reformador outorgado 
ao Congresso Nacional . 

Em síntese, podemos conclu ir  que o preâmbulo da Constituição Fede
ral de 1 988 :  (a) não se s i tua no âmbito do Di reito Constitucional ;  (b) não 
tem força normativa; (c) não é norma de observância obrigatória pelos 
estados-membros, Distrito Federal e muni cí pios; (d) não serve de parâme
tro para a declaração da inconsti tucional idade das leis; (e) não consti tu i 
l imi tação à atuação do poder constituinte derivado, ao modificar o texto 
constitucional .  

Sem embargo dessas conc lusões, a doutrina pátria costuma reconhe
cer ao preâmbulo da Constituição Federal de 1 988 a função de d iretriz 
interpretativa do texto constitucional, por aux i l iar na identificação dos 
princípios e valores primordiais que orientaram o const i tu inte orig inário 
na sua elaboração. 

5.2.  Parte dogmática da Constitu ição de 1 988 

A parte dogmática da Constituição de 1 988 constitui o seu corpo prin
cipal , ou permanente (esta última expressão, usada em contraposição à parte 
que contém as disposições transitórias, o ADCT). 

Estruturalmente, a parte dogmática da Constituição de 1 988 divide
-se em nove títulos, a saber: (1) Dos Princípios Fundamentais; ( I I )  Dos 
Direi tos e Garantias Fundamentais; ( I l i )  Da Organização do Estado; ( IV) 
Da Organ ização dos Poderes; (V)  Da Defesa do Estado e Das I nstitui
ções Democráticas; (VI)  Da Tributação e do Orçamento (Vil) Da Ordem 
Econômica e Financeira; (VI I I )  Da Ordem Social; ( IX) Das Disposições 
Consti tucionais Gerais. 

O corpo permanente da Constituição congrega todas as normas essenciais 
à organização e ao funcionamento do Estado brasi leiro, como as relativas 
aos direitos fundamentais, à estrutura do Estado federal e às competências 
de cada ente político, à organização dos poderes e da Administração Públ ica, 
à repartição de rendas, aos princípios fundamentais da ordem econômica e 
da ordem social etc. 

Apresenta, também, inúmeras nonnas programáticas, mormente no que 
concerne a direitos sociais, porquanto se trata de uma Constituição dirigente. 

Deve-se lembrar, ainda, que, por ser uma Constituição prol ixa, o seu 
corpo principal abriga, também, inúmeras regras tidas por apenas formalmente 
constitucionais, que nada têm a ver com a organização básica do Estado. 
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5.3. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) reúne dois 
grupos dist intos de preceitos: 

a) os que contêm regras necessárias para assegurar uma harmoniosa transição 
do regime constitucional anterior (Constituição de 1 969) para o novo regime 
constitucional (Constituição de 1 988) ;  

b) os que estabelecem regras que, embora não sejam relacionadas à transição 
de regime constitucional, têm caráter meramente transitório, têm sua eficácia 
jurídica exaurida tão logo ocona a situação nelas prevista. 

Exemplo da primeira espéc ie de d isposit ivo é o art. 1 6  do ADCT, 
que fixou competência temporária para o Pres idente da República, com 
a aprovação do Senado Federa l ,  para ind icar o Governador e o Vice
-Governador do Distrito Federal ,  até que nele fosse real izada a primeira 
e leição d i reta. 

Um bom exemplo da segunda categoria de disposições é o art. 3.º do 
A DCT, que estabeleceu as regras para a real ização da revisão constitucional 
prevista para ocorrer c inco anos após a promulgação da Constituição de 
1 988. Uma vez cumprido esse comando, isto é, realizado o procedimento de 
revisão constitucional (em 1 993/1 994 ) , o dispositivo perdeu a eficácia, por 
estar exaurido o seu objeto. 

Em ambos os casos, a característica própria de uma norma integrante 
do A DCT é a existência de eficácia jurídica somente até o momento em que 
ocorre a s ituação nela prevista; ocorrida a situação, a norma transitória perde 
a sua eficácia j urídica, por exaurimento de seu objeto. 

É importante ressaltar que, embora de natureza transitória, os dispo
sitivos do ADCT são formalmente consti tucionais, ou seja, têm o mesmo 
status j urídico e idêntica h ierarquia à das demais normas da Constituição. 
Por essa razão, sua observância por todas as i nstâncias de poder é obriga
tória, o que enseja, por exemplo, a declaração de i nconstitucionalidade de 
quaisquer normas infraconstitucionais com eles i ncompatíveis. Outrossim,  a 
modificação de qualquer dispositivo do A DCT somente poderá ser feita por 
meio da aprovação de emendas à Constituição, com estrita observância do 
art. 60 da Constituição Federal .  

Quanto ao úl timo ponto, cabe mencionar que o ADCT tem sido objeto de 
reiteradas modificações e acréscimos mediante emendas à Constituição. Essas 
emendas, em sua maioria, introduziram novas matérias de caráter transitório, 
como é o caso da EC 68/20 l l, que prorrogou a denominada Desvinculação 
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de Receita da U nião ( DRU), a vigorar de ! ." de j aneiro de 20 1 2  até 3 1  de 
dezembro de 20 1 5 .8 

Ademais, importantes garantias constitucionais continuam provisoriamente 
discipl inadas por dispositivos do A DCT, em face da omissão do legislador ordi
nário quanto ao seu dever de regulamentá-las. É exemplo a proteção à relação 
de emprego diante da despedida arbitrária ou sem justa causa, que continua 
discipl inada pelo art. 1 O, inciso 1 ,  do ADCT, por não haver sido editada a lei 
complementar reclamada pelo art. 7.0, inciso 1, da Constituição Federal .  

Concluindo essas breves noções sobre a estrutura tópica da Constituição 
de 1 988,  consideramos oportuno ressaltar a constatação da existência de duas 
categorias de disposições que, embora i ntegrantes de seu texto, são despro
vidas de força normativa: (a) o preâmbulo constitucional; e (b) as normas 
integrantes do ADCT, depois de ocorrida a situação nelas prevista. 

5.4. "Elementos da Constituição" 

Faremos menção, finalmente, aos chamados "elementos da Constituição". 
Vimos que a tendência moderna é de e laboração de Constituições anal íticas 
ou prol ixas, repletas de normas pormenorizadas, sobre as mais diferentes 
matérias. Esse inchamento das Constituições fez com que a doutrina esta
belecesse uma distinção entre tais normas constitucionais, dividindo-as em 
diferentes categorias, levando-se em conta a sua estrutura normativa. Apre
sentaremos, a seguir, sinteticamente, a c lassificação elaborada pelo Professor 
José A fonso da Si lva, que divide os elementos da Constituição Federal de 
1 988 em c inco categorias, a saber: 

a) elementos orgânicos - que se contêm nas norn1as que regulam a estrutura 
do Estado e do poder, que se concentram, predominantemente, nos Títulos 
I I I  (Da Organização do Estado), IV (Da Organização dos Poderes e do 
Sistema de Governo), Capítulos l i e I I I  do Título V (Das Forças Armadas 
e da Segurança Públ ica) e VI ( Da Tributação e do Orçamento); 

b) elementos limitativos - que se man ifestam nas normas que consagram o 
elenco dos direitos e garantias fundamentais (Título li da Constituição -
Dos Direitos e Garantias Fundamentais, excetuando-se os Dire i tos Sociais, 
que entram na categoria seguinte); 

c) elementos socioideológicos - consubstanciados nas normas que revelam o 
caráter de compromisso das Constituições modernas entre o Estado indi
vidualista e o Estado social, intervencionista, como as do Capítulo li do 

• Com essa prorrogação da DRU, 20% (vinte por cento) da arrecadação de impostos, contri
buições sociais e de intervenção no domínio econômico da União estarão desvinculados de 
qualquer órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 201 5, podendo ser livremente 
alocados pelo governo federal. 
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Título II (Direitos Sociais) e as dos Títulos V I I  ( Da Ordem Econômica e 
Financeira) e VII I  (Da Ordem Social); 

d) elementos de estabilização constitucional - consagrados nas nonnas 
destinadas a assegurar a solução de conflitos con>titucionais, a defesa da 
Constituição, do Estado e das instituições democráticas. como os encon
trados nos arts. 34 a 36 (Da Intervenção), 59, 1, 60 ( processo de emendas 

à Constituição), 1 02, ! ,  "a" (ação direta de inconstitucional idade e ação 
declaratória de constitucionalidade), 1 02 e 1 03 (j urisd ição constitucional) e 
no Título V (Da Defesa do Estado e das I nst itu ições Democráticas, espe
cialmente o Capítulo 1 ,  pois os Capítulos l i  e I l i ,  conforme vimos, integram 
os elementos orgânicos); 

e) elementos formais de aplicabilidade - são os que se acham consubs
tanciados nas nonm.s que estabelecem regras de apl icação das nonnas 
constitucionais, assim, o preâmbulo, o disposit ivo que contém as cláusulas 
de promulgação, as disposições constitucionais trans i tórias e o § 1 .0 do 
art. 5 .0, que determir.a que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 

6. ENTRADA EM VIGOR DE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO 

As normas de uma nov:i Consti tuição projetam-se sobre todo o ordena
mento jurídico, revogando aqui lo  que com elas seja incompatível, conferindo 
novo fundamento de val idade às disposições infraconstitucionais e reorientando 
a atuação de todas as instâncias de poder, bem como as relações entre os 
indivíduos ou grupos sociais e o Estado. 

A problemática da apl icação de normas constitucionais novas diz res
peito, especialmente, à aferição da sua relação com o texto constitucional 
pretérito, com as normas infraconstitucionais anteriores e à sua eficácia sobre 
as relações jurídicas baseadas em fatos passados. 

Neste tópico, serão analisadas as principais si tuações atinentes à entrada 
em v igor de uma nova Constituição. Passemos a elas. 

6.1 . Vacatio Constitutionis 

As Constituições nonna:mente contêm cláusula especial que determina o 
momento em que seu texto começará a vigorar. Não havendo essa cláusula 
expressa, entende-se que a vigência é imediata, a partii da sua promulgação. 

Caso a Constituição contenha cláusula expressa que difira a entrada em 
vigor de todo o seu texto. surge a chamada vacatio constitutionis (vacância da 
Constituição), que corresponde ao interregno entre a publicação do ato de sua 
promulgação e a data estabelecida para a entrada em vigor de seus dispositivos. 
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Nesse período, embora já promulgada, a nova Constituição não tem vigência, 
e a ordem jurídica continua a ser regida pela Constituição que já existia. 

A Constituição Federal de 1 988  não adotou a vacatio constitutionis, 
tampouco trouxe c láusula específica sobre a vigência de seu texto. No en
tanto, considerando que vários de seus dispositivos, especialmente do ADCT, 
estabelecem prazos a serem contados a partir de sua promulgação, conclui-se 
que foi na data desta que ela entrou em vigor. 

Portanto, a Constituição de 1 988  entrou em vigor na data de publicação 
do ato de sua promulgação, sem prej uízo da existência de disposi tivos para 
os quais foi expressamente estipulada uma outra data de início de vigência. É 
exemplo a cláusula do caput do art. 34 do A DCT, por força da qual a maior 
parte do novo sistema tributário nacional somente entrou em vigor a partir do 
primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição. 

6.2. Retroatividade mínima 

A Constituição é obra do poder constituinte ongmano, que tem como 
característica o fato de ser i l imitado ou autônomo. Significa dizer, em poucas 
palavras, que não está o legislador constituinte originário obrigado a observar 
nenhuma nomm jurídica do ordenamento consti tucional anterior, tampouco a 
respeitar o chamado direito adquirido. 

Nada impede, dessa forma, que o novo texto constitucional tenha aplicação 
retroativa, regulando s i tuações pretéritas, mesmo que em prejuízo de direito 
adquirido ou de ato jurídico perfeito. No Brasil, é firme o entendimento de 
que, havendo d isposição expressa na nova Constituição, pode ocorrer sua 
apl icação retroativa, descabendo alegação de existência de eventuais direitos 
adquiridos. 

É importante questionar, contudo, qual será a eficácia  no tempo do novo 
texto constitucional quando ele nada estabelece acerca de sua apl icação. 

Segundo a j urisprudência do S upremo Tribunal Federal, as novas nonnas 
constitucionais, salvo disposição expressa em contrário, se apl icam de ime
diato, alcançando, sem l imitações, os efeitos futuros de fatos passados.9 

Essa eficácia especial das normas constitucionais recebe a denominação 
de retroatividade m ín ima.  

Assim, no Brasi l ,  não havendo norma expressa determinando a retroati
vidade - caso houvesse, esta sempre seria possível -, o texto constitucional 
alcançará apenas os efeitos futuros de negócios celebrados no passado (re
troatividade mín ima). 

• RE 242.740/GO. rei. Min. Moreira Alves, 20.03.200 1 .  
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Para melhor compreensão dessa matéria, é mister fixar algumas noções 
fundamentais sobre os possíveis graus de retroatividade das normas j urídicas. 
Classificam-se as espécies de retroatividade, quanto à graduação por i ntensi
dade, em três níveis: retroatividade máxima, média e mínima. 

A retroatividade é m ínima quando a lei nova alcança as prestações 
futuras (vencíveis a partir da sua entrada em vigor) de negócios celebrados 
no passado. 

A retroatividade é média quando a norma nova alcança as prestações 
pendentes (vencidas e ainda não adimplidas) de negócios celebrados no 
passado. 

A retroatividade é máxima quando a norma nova alcança fatos já con
sumados no passado, inclusive aqueles atingidos pela coisa julgada. 

Paralelamente. a esses graus de retroatividade, temos, a inda, a irretroati
vidade, que ocorre quando a lei nova só alcança novos negócios, celebrados 
após a sua entrada em v igor. 

Pois bem, como acima dito, é fi rme a jurisprudência do STF de que, 
no Brasi l ,  os dispositivos de uma Constituição nova têm v igência imediata, 
alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo 
disposição constitucional expressa em contrário. 

A fim de i lustrar a aplicação desse entendimento do STF, tome-se o d is
posto no art. 7.0, i nciso IV, da Constitu ição Federal ,  que veda a v inculação 
do salário mínimo para qualqµer fim.  

Esse preceito impede, por exemplo, que salários e proventos de aposen
tadoria ou pensão sejam vinculados ao salário mínimo - seria algo como 
estabelecer que um aposentado fizesse jus a um provento de, por exemplo, 
"seis salários mínimos" -, o que implicaria aumento automático do salário 
ou provento, sempre que houvesse majoração do valor do salário mínimo. 

Pois bem, com base no entendimento de que as normas constituc ionais 
são dotadas de retroatividade mínima, o STF fixou a seguinte orientação a 
respeito da aplicabi l idade do d isposto no art. 7 .º, inciso IV, da Constituição 
às situações constituídas em data anterior à sua promulgação: 'º 

A vedação da vinculação do salário mínimo, constante do inciso 
IV do art. 7.0 da Carta Federal ,  que v isa a impedir a uti l ização 
do referido parâmetro como fator de indexação para obrigações, 
apl ica-se imed iatamente sobre as prestações futuras de pensões 
que anteriormente foram estipuladas, não havendo que se falar 
em d ireito adquirido. 

'º RE 1 43.81 2/GO, rei. Min. l imar Galvão, 27.08.1996. 
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Significa dizer, em simples palavras, que a vedação de vincu lação 
do salário mín imo tem apl icabil idade imediata, incidindo sobre os e fe i tos 
futuros de fatos consumados no passado. Na hipótese tratada no ju lgado 
supratranscrito, os proventos de pensão re lativos aos meses posteriores à 
data de promulgação da Constituição de 1 988 (efe i tos futuros) deixaram 
de estar vincu lados ao salário mínimo, muito embora a pensão houvesse 
s ido concedida, com v inculação dos proventos ao salário mín imo, em 
período anterior à promulgação da Constitu ição de 1 988  ( fato consumado 
no passado). 

Cabe registrar que, não obstante a regra geral de eficácia das normas da 
Constituição Federal de 1 988 seja  a aplicabil idade imediata ( retroativ idade 
mín ima), existem dispositivos constitucionais que expressamente dispõem 
de forma diversa, estabelecendo outro momento para a eficácia dos seus 
comandos. 

É exemplo o art. 5 1  do ADCT, que determina a revisão das doações, 
vendas e concessões de terras públicas real izadas desde o ano de 1 962. Tem
-se, aqui, h ipótese típica de adoção da denominada ret ro a t i v i d a d e  m ú x i m a . 
Ressalte-se que se trata de disposição constitucional expressa, caso em que é 
perfeitamente possível a previsão de eficácia outra que não a retroatividade 
mín ima.  

Por fim, é importante anotar que o Supremo Tribunal Federal entende 
que a regra geral de retroatividade mínima - com possibi l idade de adoção 
de retroatividade média ou máxima, desde que prevista de forma expressa 
- somente se apl ica às normas constitucionais fed e r a i s .  As Constituições 
dos estados, d i ferentemente, sujei tam-se integralmente à vedação do art. 5 .º, 
i nciso XXXVI (proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 
coisa j u lgada), vale dizer, não podem retroagir (admitidas certas exceções, 
adiante estudadas). 

Da mesma forma, a retroatividade mínima não alcança as normas in fra
constitucionais ( leis e atos nomrntivos em geral). Estas também se submetem 
à regra da irretroatividade (admitidas certas exceções, adiante estudadas), 
prescrita no art. 5.0, XXXVI,  da Carta Política. 

6.3.  Entrada em vigor da nova Constituição e a Constituição 
pretérita 

A promulgação de uma Constituição revoga i ntegralmente a Constitu i
ção antiga, i ndependentemente da compatib i l idade entre os seus disposit ivos. 

Promu lgada a nova Constituição, a anterior é retirada do ordenamento 
jurídico, globalmente, sem que caiba cogitar de verificação de compatib i l idade 
entre os seus dispositivos, isoladamente. A perda de vigência da Constituição 
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pretérita é sempre total ,  em bloco. Não sào apenas d ispositivos isolados da 
Constituição pretérita que perdem vigência, mas sim o seu conjunto, inde
pendentemente de estarem ou não con formes à nova Lei Mai or. Nada d a  
Constituição anterior sobrevive, razão pela qual é completamente descabido 
indagar de forma isolada acerca ela compat ib i l i dade ou não de qualquer 
norma constitucional  anterior com a nova Consti tu ição. Há uma autêntica 
revogação total ,  ou ab-rogaçào. 

Essa é a posição dominante no nosso Pais, perfi l hada, sem controvér
s i a  digna de nota, pelo Supremo Tribunal  Federal ( STF),  órgão cio Poder 
Judiciário que di spõe da competência para d i tar a ú l t ima palavra quando o 
assunto é Direito Const i tuciona l .  

Apenas para efei to d e  registro, mencionamos que h á  uma corrente dou
trinária mi noritária que propugna urna orien tação d i ferente, conhecida como 
tese da ckscon s t i t u c i o n a l i zação,  e x p l i cada a segu ir  . .  

6.3. 7. Desconstitucionalização 

Segundo os partidários da chamada "clesconst i tucional izaçào", a promul
gação de uma Constituição não acarretaria, obrigatoriamente. a revogação 
global da Constituição passada. 

Para e les, seria necessário examinar cada d isposit ivo ela Consti tuição 
antiga,  a fi m  ele veri ficar quais co11 A i tari am com a nova Constitu ição, e quais 
seriam compatíveis com ela.  

Com base nessa aná l i se, os d ispos i t i vos incompatíveis seriam considera
dos revogados pela nova Constituição, e os d isposi t ivos compatíveis seriam 
considerados por ela recepcionados. Porém, o seri am na condição de le is  
comuns, como se  fossem normas i n fraconstitucionais .  

Conc lu i-se que esses precei tos compatíveis, por serem considerados 
recepcionados com o status de le i ,  poderiam ser mod i fi cados ou revogados, 
no novo ordenamento, por outras normas também i nfraconsti tucionais. É 
esse o motivo da denominação "desconsti tucional ização": os d isposit i vos da 
Constituição ant iga,  compatíveis com a nova, ao serem recepc ionados, in
gressariam e se comportariam no novo ordenamento como se fossem meras 
normas i n fraconstitucionais. 

Por ú l t imo, entendemos oportuno ponderar que, dada a natureza i l i m i tada 
do poder constitui nte originário, nada i m pede que, no texto ela nova Consti
tuição, seja previsto o revigoramento de disposi t ivos ela Constitu ição pretérita, 
e a e les atribuída, no novo ordenamento const itucional ,  natureza de normas 
ord inári as. Entendemos que isso é possíve l ,  desde que sej a feito de modo 
ex presso, seja para artigos determ inados, seja ele forma genérica. 
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Poderia a Constituição Federal de 1 988  ter estabelecido, expressamente, 
em determinado artigo seu, a recepção, com força de lei , dos disposiiivos 
da Constituição Federal de 1 967/ 1 969 que não contrariassem o seu texto. 
Seria um exemplo de previsão genérica ou ampla de adoção da desconsti
tucionalização. Conforme é consabido, não foi essa a opção do legislador 
constituinte originário em Í 988 .  A vigente Const ituição Federal não adotou 
a desconstitucional ização, nem de forma genérica, nem quanto a algum dis
positivo específico da Constituição passada. 

6.4. Direito ordinário pré-constitucional 

Examinaremos, neste item, as consequências da promulgação de uma 
nova Constituição para as r10nnas jurídicas infraconstituc ionais pretéritas. 

Trata-se de situação bastante diversa daquela concernente à Consti tuição 
antiga, que, como v imos, é globalmente revogada, não importa o conteúdo 
de seus preceitos. 

É fácil perceber que, caso fossem consideradas automaticamente revo
gadas todas as normas infraconsti tucionais anteriores à nova Constituição, 
um verdadeiro caos assolaria o ordenamento jurídico, em razão cio vácuo 
normativo que daí decorreria. De um instante a outro, o país deixaria de ter 
leis; nada haveria para regu lar as relações sociais, a não ser os costumes 
e um conjunto de normas de alto grau de abstração constantes do texto 
constitucional, a maior parte delas dependente de concret ização futura pe lo 
Poder Legislativo. 

Com o intuito de evi tar essa insustentável s i tuação de insegurança jurí
dica, adota-se uma solução pragmática: as leis anteriores são "aprovei tadas", 
desde que o seu conteúdo não confli te com o novo texto constitucional .  É 
necessário, portanto, analisar esse direi to infraconstitucional pretérito a fim de 
determinar quais de suas normas são incompatíveis e quais se harmonizam 
com a nova Constituição, conforme detalhamos a segui r. 

6.4. 1 .  Direito ordinário pré-constitucional incompatível 

As normas integrantes cio direi to ordinário anterior que sejam incompa
tíveis com a nova Consti tl( ição não poderão ingressar no novo ordenamento 
constitucional . A nova Constitu ição, ápice de todo o ordenamento jurídico, e 
fundamento de val idade deste, não pode permit ir que leis antigas, contrárias 
a seus princípios e regras, continuem a ter vigência sob sua égide. Assim, 
todas as leis pretéritas confl i tantes com a nova Constituição serão revogadas 
por esta. 
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Esse é o entendimento consagrado na jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal, e acei to pela doutrina domi nante no Brasi l .  É vál ido para 
todas as espécies normativas pretéritas i n ti·aconsti tucionais, a lcançando não 
só as leis formais, mas decretos, reg imentos, portarias, atos admin i strat ivos 
em gera 1 etc. 1 1  

Entretanto, nem todos o s  const i tucional is  tas concordam com essa orien
tação. Defendem alguns autores que revogação obrigatoriamente pressupõe 
o confronto entre normas de mesma natureza, de mesma h ierarquia .  Segundo 
eles, uma Constitu ição somente poderia revogar outra Constitu ição, uma le i  
só poderia ser revogada por outra lei ,  um decreto por outro decreto, e assim 
por  diante. Não seria cabível ,  por  essa lógica, cogitar de revogação ele d i re i to 
in fraconstitucional pela Constituição Federa l ,  pois as normas respect ivas não 
têm a mesma natureza, o mesmo n ível h ierárquico. 

Dessa forma, prosseguindo nesse racioc ín io - repi ta-se, d iscrepante de 
nossa jurisprudência e doutrina majori tária -, a nova Const i tu ição acarretaria 
a denominada i ncon st i t u c i o n a l idade s u pern.> n i l'll ll' do dire i to subconstitu
c ional anterior com ela i ncompatíve l .  

6.4. 1 . 1 .  I n constit ucional idade s u pe rveniente 

Para os defensores da tese da ocorrência da inconst i tucional idade super
veniente, o d i reito ord inário ante1:ior incompat ível não seria revogado pela 
nova Const i tuição, mas se tomaria i nconst i tuc ional em face dela. 

I nconsti tucional idade superven iente é, pois, o fenômeno jurídico pelo qual 
uma norma tornar-se-ia i nconstituc ional em momento futuro, depois de sua 
entrada em v igor, em razão da promulgação de um novo texto const i tucional, 
com ela confl i tante. 

Exempl i ficando: uma le i  publ icada hoje, de acordo com o texto const itu
cional atualmente cm v igor, tornar-se-ia inconstitucional no fu turo, em v i rtude 
da promulgação de uma nova Const i tu ição. que estabelecesse um tratamento 

" É enfaticamente ilustrativo da posição adotada pelo STF o excerto de ementa abaixo trans
crito (ADI 2/DF. rei. Min. Paulo Brossard. DJ 2 1 .  1 1 . 1 997): 
"O vício d a  inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Cons
tituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional 
em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição 
futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela coníli
tantes: revoga-as. Pelo rato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir eleitos 
revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental. por ser suprema. não revogasse. ao ser 
promulgada. leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. Reafirmação de 
antiga jurisprudência do STF. mais que cinquentenária. Ação direta que não se conhece 
por impossibilidade juridica do pedido." 
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contrúrio à respect iva matéria; essa lei não seria revogada pela Const i tu ição 
ru t ur a .  mas sim se tornaria inconstitucional frente a e la .  

Deve-se ressaltar, corno antes mencionado, que ,  para o STF, há mera 
revng;1çàn da lei em uma si tuação como essa. Segundo a j urisprudência da 
Corte Suprema, uma lei só pode ser considerada inconst i tucional em confron
to com a Const i tu ição de sua época, em vigor no momento da pub l icação 
ci<1 l e i .  Nenhuma lei pode ser declarada inconst i tucional em confronto com 
Const i tu ição futura .  I sso porque não poderia o legislador ord inário, ao editar 
u 111a lei cm 1 980, desrespeitar a Const i tu ição Federal de 1 988,  porque esta, 
cm 1 980, a i nda não exist ia .  Em 1 980, o legislador só poderia desrespeitar a 
Constituição de sua época (Const i tu ição de 1 967/ 1 969). Da mesma forma, 
não pode o legislador, hoje, ao editar determinada le i ,  desrespei tar uma 
Const i tu ição futura, pela razão óbvia de que ela a inda não existe. Em poucas 
p a l a v ras,  segundo o entendimento do STF, o ju ízo de consti tucional idade 
pressupõe conten1porane idacle entre a lei e a Const i tu ição, isto é, pressupõe 
q u e  a l e i  seja confrontada com a Const itu ição sob cuja égide foi editada 
( princ íp io  ela contemporane idade). 

E 111 s íntese, ternos o seguinte :  (a) uma lei só pode ser considerada in
const i tucional (ou const i tuciona l ) , em confronto com a Consti tu ição de sua 
época ( princíp io  da contemporaneidade); (b) o confronto entre uma lei e 
Const i t u ição futura não se resolve pelo ju ízo ele const i tuciona l idade, mas 
sim pela rl'\'Oga,·iio ( se a lei pretérita for materialmente incompatível com 
a nova Const i tu ição) ou pela rl'c l'pçào (se a lei pretérita for material mente 
compatível com a nova Const i tu ição ) .  

1\ primeira v i sta, essa dist inção conceituai poderia parecer i rrelevante, 
uma vez que. num ou noutro caso ( revogação ou inconstítucional idacle super
veniente), é certo que a norma ant iga incompat ível com a nova Constitu ição 
pcrderú sua vigênc ia .  Porém, há uma consequência j urídica para essa d is t inção 
sobremaneira relevante. É que a Const i tuição Federa l só permi te a declara
ção ela i n co n s t i t u c i o n a l í d ad l' das le is pelos tribunais do Poder Judic iário 
mediante decisão ela maioria absoluta do p lenário ou do órgão especial  do 
tr ibunal  ( C F, ar t .  97) .  Signi fica dizer, em s íntese, que, em regra, os órgãos 
rracionfaios dos tribuna i s  ( câmaras,  turmas ou seções) não podem dec larar a 
inconsti tuc ional idade das le is ou ato normativos cio Poder Públ ico. Essa regra 
espec ia l  para a declaração da í 111.:o n s t í t u t ional i d a d c  pelos tr ibunais recebe 
o nome ele .. reserva de plenário". " Pois bem, a relevância dessa dist inção 
conce ituai  - entre revogação e inconstituciona l idade superveniente - é que 
se o confl i to entre norma pré-consti tucional e Const itu ição futura envolvesse 
ju ízo ele const i tucional idade, então os tribunais, para dec lararem a inval ida-

" A clausula "reserva de plenario" sera objeto de exame ulterior, quando estudarmos o controle 
de constitucionalidade das leis. 
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de da nonna antiga, estariam obrigados a obedecer à reserva de plenário 
(somente poderiam fazê- lo por decisão de maioria absoluta do p lenário ou 
do órgão especia l) .  Entretanto, como o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal é de que, nessa s i tuação, não temos caso de i nconst itucional idade, 
mas sim de mera rcrn g a \ :io,  os tribunais ,  na aprec iação da va l idade do 
d i reito pré-const i tuciona l .  não estão obrigados à obediência da reserva de 
p lenário (os próprios órg::los fracionários poderão, sem necessidade de sub
meter a controvérsia ao plcnúrio. reconhecer a revogação ou recepção do 
d i re i to pré-const i tucional ) 

Ainda em decorrênc ia desse entendimento - o confl i to entre o direito 
pré-constitucional e a nova Constituição resolve-se pela revogação, não se 
tratando de inconst i tucional idade -, o Supremo Tribunal Federal n ã o  admite 
a impugnação do dire i to pré-constitucional em ação d ireta de inconstitucio
nal idade. D 

6.4.2. Direito ordincirio pré· cons titucional compo tivel 

Se as le is pré-const i tuc ionais em vigor no momento da promulgação ela 
nova Constituição forem compatíveis com esta, serão rec e p c i o n a d a s.  

Significa d izer que ganharão nova vida no ordenamento const i tucional 
que se in ic ia .  Essas leis perdem o suporte ele val idade que lhes clava a Cons
t i tu ição anterior, com a revogação global desta. Entretanto, ao mesmo tempo, 
elas recebem da Const i tu ição promulgada novo fundamento de val idade. 

Conforme nos ensina o Prof. Celso R ibe i ro Bastos, ao abordar o fenô
meno da recepção, "trata-se ele um processo abreviado ele criação de normas 
j ur íd icas, pelo qual a nova Consti tuição adota as le is  jú existentes, com ela 
compatíveis, dando-lhes val i clacle, e ass im evi ta o traba lho quase imppssível 
de elaborar uma nova legislação de um dia para o outro". 

M as, nem todo o d i re i to pré-constitucional compatível com a nova Cons
t i tu ição poderá ser por ela recepcionado. Para que a norma pré-constitucional 
seja  recepcionada pela nova Constituição, deverú ela cumprir, cumulat iva
mente, três requis i tos:  ( i )  estar em vigor no momento da promulgação da 
nova Constitu ição; ( i i )  ter conteúdo compat ível com a nova Constitu ição; 
( i i i )  ter sido produzida de modo vál ido (ele acordo com a Consti tuição ele 
sua época). 

Examinemos, separadamente, esses três requ is i tos .  

1 3  Esse aspecto sera pormenorizado posteriormente. quando examinarmos o controle de 
constitucionalidade abstrato. 
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Pelo primeiro deles é exigido que a nonna esteja em v igor na data ela 
promulgação da nova Consti tu ição para que possa ser recepcionada. Yale 
d izer, a recepção não alcança normas não v igentes. Se a norma n :lo estiver 
em v igor no momento da promulgação da nova Constituição, a sua s i tuação 
jurídica deverá ser examinada à luz do inst ituto rep r i sti nação (na forma 
expl ic itada no tópico seguinte), e não pela apl icação da  teoria da recepção. 

Com efeito, a juri sprudênc ia do Supremo Tribunal Federal é firme no 
sentido ele que a recepção de lei pe la  Consti tuição posterior a ela só ocorre 
com relação aos seus d i spos i t ivos L' l l l  , · igor quando da promulgação desta, 
não havendo que pretender-se a ocorrência de e feito repristinatório ,  porque 
o nosso sistema j urídico, salvo di sposição expressa em contrário, não admite 
repristinação (artigo 2 .0, § 3 ." ,  da Lei de In trodução ao Código Civ i l ) . 1•1 

Consoante o segundo requis ito, a nonna a ser recepcionada deve ter con
teúdo não confli tante com o conteúdo da nova Consti tuição . Como é sabido, 
a nova Constituição i naugura uma nova ordem j ur ídica, rompendo com toda 
a ordem anterior. Logo, é evidente que a nova Const i tu ição não permit i rá 
que le is ant igas, que contenham d isposições contrárias aos seus comandos, 
ingressem no regime const i tucional que ::;e in ic ia .  A compat ib i l idade com a 
nova Constitu ição é, portanto, aspecto essencial para o f im de recepção do 
d ire i to pré-const i tucional .  

F ina lmente, para que a norma pré-constitucional seja recepc ionada é in
d ispensável que ela tenha s ido produzida de modo válido, isto é, de acordo 
com as regras estabelecidas pela Consti tuição de sua época. Se a norma fói 
produzida em d esacordo com a Constitu ição de sua época, n ã o  poderá ser 
aprovei tada ( recepcionada) por Constitu ição futura. Ainda que essa norma, 
ed i tada em desacordo com a Const i tu ição de sua época, esteja  em vigor no 
momento da promulgação da nova Constituição, e seja p lenamente compatíve l  
com esta, não será juridicamente possível a sua recepção. Se a lei nasceu 
com o vício da i nconstituciona l idade (vício congên ito, nascido com a le i ), 
não se admite que Carta Po l í t i ca futura a consti tucional ize, vale d izer, no 
nosso ordenamento ,  n ã o  é juridicamente possível a ocorrênc ia  da co 11st i t 11-
c io 11 a l i d aclc s u perve n i e n t e .  

I sso ass im é porque a const i tucional idade de  certa l e i  d i z  respe i to ao 
texto constitucional em vigor no momento de sua produção. É desse texto 
const i tucional que é haurido o fundamento de val idade da lei, quando ela 
é produzida. Logo, se a le i  é produzida em desarmonia com a Const i tu ição 
em v igor na data de sua produção, ela é i nconst i tuciona l ,  nula, írr i ta, e não 
poderá ser aproveitada por um texto constitucional posterior, que, na época, 
sequer exist ia .  Conforme afirmado acima, não se admite a ocorrência  da cons-

" AGRAG 235.800/RS, rei. Min. Moreira Alves. DJ 25.06. 1 999. 
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t itucional idade superveniente: ou a norma foi produzida em harmonia com a 
Constituição de sua época, e, portanto, nasceu vál ida; ou, em caso de confl i to 
com a Constituição de sua época, j á  nasceu írrita, com o vício insanável da 
inconstitucional idade, que não poderá ser conval idado por Constitu ição (ou 
emenda consti tucional) posterior. 

Para melhor compreendermos esse i mportante aspecto concernente à 
recepção do d ireito pré-constitucional, examinemos um caso hipotét ico. 

Suponhamos uma lei editada em 1 980, em desarmonia com a Constitui
ção então em vigor (CF/ 1 969). Em 05. 1 0 . 1 988,  se essa lei já  houvesse sido 
retirada do ordenamento jurídico, pela revogação ou mesmo pela dec laração 
de sua inconstitucionalidade pelo Poder J udiciário, não haveria dúvida: 
e la não seria recepcionada pela Constituição ele 1 988, porque a recepção 
só alcança normas em vigor no momento da promulgação do novo texto 
constituciona l .  Entretanto, caso ela ainda integrasse o ordenamento jurídico 
(em virtude da não ocorrência de sua revogação nem da declaração de sua 
i nconsti tucional idade) e fosse compativel com a Constituição de 1 988,  po
deria ela ser recepcionada? A resposta é negativa. Se a lei  foi produzida em 
desacordo com a Const i tuição de 1 969, a inda que presente no ordenamento 
j urídico na data da promulgação da Constituição de 1 988 ,  não poderá ser 
recepcionada por esta. 

Esse entendimento acima exposto, referente à imposs ibi l idade jurídica de 
recepção, por Constituição futura, do d ireito pré-constitucional produzido em 
desacordo com a Consti tu ição de sua · época, é também apl icável à h ipótese 
de promulgação de uma emenda const i tuciona l .  Assim, uma lei que fosse 
editada, hoje, em desarmonia com o texto constitucional em vigor, não po
deria ser aproveitada posteriorn1ente, por emenda constitucional .  Vale dizer, 
ainda que emenda constitucional superven iente estabeleça novo tratamento 
à matéria, de modo que passe a ser compatível o texto da lei com as novas 
disposições constitucionais, não será juridicamente possível a recepção, pelos 
mesmos fundamentos acima expl ic itados. 

Cabe ressaltar que esse entendimento não é pacífico na doutrina e ju
risprudênc i a  pátrias. Na doutrina, embora entendamos ser essa a posição 
dominante, há constitucional istas de renome que perfi lham entendimento 
diverso, como, por exemplo, o Professor Celso Ribeiro Bastos. 1 5  

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também não há una
n imidade. A questão foi amplamente debatida no ju lgamento de recurso 

15  Para Celso Ribeiro Bastos, com a substituição do texto constitucional pretérito pela nova 
Constituição, desaparece a relação de antinomia, pois "a única exigência para que o direito 
ordinário anterior sobreviva debaixo da nova Constituição é que não mantenha com ela 
nenhuma contrariedade, não importando que a mantivesse com a anterior, quer do ponto 
de vista material, quer formal". 
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cxtraorcl inúrio 1 1• no qual se discut ia a const i tucional idade da Lei 9 . 7 1 8, de 
n 1 1 . 1 998,  que fora edi tada em desarmon ia  com o texto originário da 
Const i tu ição. No mês segu in te à publ icação da Lei 9.7 1 8 , de 2 7. 1 1 . 1 998,  a 
F 1m:nda Const i tucional 20, de 1 5 . 1 2 . 1 998, mod i ficou o texto const i tucional ,  
que, só então, tornou-se compat íve l  com as d isposições legais. Por maioria, 
o Tribunal não aceitou a lese da "eonval idaçào da Lei n ." 9 . 7 1 8/ 1 998 pela 
Emenda Const i t uc ional n ." 20/ 1 998", segui ndo o voto do M in i stro Marco 
A uré l io, re lator, do qual transcrevemos o segui nte trecho: 1 1  

A h i erarquia  das fontes legais,  a r igidez da Carta, a revelá-la 
documento supremo, conduz á necessidade de as leis h ierar
qu icamenw i n feriores observarem-na, sob pena de transmudá
- l a ,  com nefasta inversão de valores. Ou bem a lei surge no 
cenário j urídico cm harmonia com a Const i tu ição Federal, ou 
com ela conll i ta,  e a í  allgura-sc i rrita, não sendo possível o 
aprovei tamento, considerado texto const i tucional  posterior e que, 
portanto, ii época não exis t ia .  

Está consagrado que o víc io da cons t i tu c i o n a l idade há de ser 
ass ina lado em face dos parâmetros maiores, dos parfimetros da 
Lei Fundamental ex istentes no momento em q ue aperfeiçoado 
o ato normativo. A consti tucional i dade de certo d i ploma lega l 
deve se fazer presente de acordo com a ordem jurídica cm v igor, 
não cabendo reverter a ordem natural das coisas. 

Em oportun idade mais recente, o STF reiterou esse entendimento, dei
xando assente que o s i s t e m a  b ra s i l e i ro n ii o  c o n te m p l a  a f igu ra e l a  c o n s

t i t 1 1 r i o n a l i d a d e  s u p c rvcn i L· n t c ,  vale d izer, não se adm i te a conval idação de 
lei  i nconst i tuc ional (em face do texto const i tucional v igente à época de sua 
publ icaçào) por norma cons t i tucional futura . 1 x  Ass im,  se a le i  é i nconst i tucional 

' 6  RE 346.084/PR, re i . Min . Marco Aurélio. 09. 1 1 .2005. 
" Embora essa tenha sido a tese jurídica vencedora. merece destaque este trecho do voto 

(vencido) do Ministro Eros Grau, em sentido contrário: 
"'O § 1 ° do artigo 3.0 da Lei n.0 9 .7 1 8/98, cuja inconstitucionalidade não foi declarada antes 
da vigência da EC 20/98 - logo gozava. até então. da presunção de constitucionalidade -
foi recebido por essa emenda constitucional. A inconstitucionalidade pretérita não declarada 
resultou superada pelo recebimento do preceito pela EC 20/98. É certo que o vicio da 
inconstitucionalidade é congênito á lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente 
ao tempo de sua elaboração. Mas não é disso que aqui se trata. senão do recebimento, 
pela emenda constitucional, de lei publicada anteriormente a sua vigência, que não fora 
ou ainda não fora declarada inconstitucional. ( . . .  ) O fenômeno da recepção. no entanto. 
conduz á superação de tudo isso. Pois o § 1 .0 do artigo 3.0 da Lei n.0 9.71 8/98 não tendo 
sido ainda, no advento da emenda constitucional. retirado do ordenamento jurídico e sendo 
adequado a ela. continua a ter existência de modo [re]novado, visto que novo é o seu 
fundamento derradeiro de validade: a EC 20/98." 

16  ADI 2. 1 58/PR. rei. Min. Dias Toffoli , 1 5.09.201 O. 
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em face do texto constitucional v igente na época de sua edição, não se mostra 
juridicamente possível que norma consti tucional u l terior a conval ide.  Nesse 
caso, o Tribunal reconhece a i nconstitucional idade da norma, mesmo em face 
do (ant igo) texto const i tucional parâmetro já alterado ou revogado. 

Em l inhas bastante s impl ificadas, constata-se que o d i re i to pré-constitucio
nal ordinário val idamente produzido e em v igor no momento da promulgação 
da nova Constituição: (a )  no caso de compat ib i l idade, será rcccpcion aclo 

pela nova Const i t u i çfo; (b) no caso de incompatib i l idade, será revogado 

pela nova Consti tu ição. 

Nos parágrafos segu intes pormenorizaremos como se dá o exame dessa 
c o m p a t i h i l i d a d e  entre o d i re i to pré-const i tucional e Constitu ição futura. 

O primeiro ponto relevante d iz  respeito à identificação dos critérios que 
devem ser adotados nesse confronto entre d i rei to ordinário pretérito e novo 
texto constituciona l .  

Deve-se anotar que ,  no  cotejo entre norma antiga e nova Consti tu ição, 
somente se leva cm conta a denominada c o m p a l i h i l i d a d e  m a t e r i a l , o que 
significa que será a norma recepcionada, se o seu conteúdo for compatível 
com a nova Const i t u ição, ou será revogada, caso o seu conteúdo seja in
compatível com a nova Constituição. Em todos os casos, são inteiramente 
i rrelevantes qua isquer aspectos formais da norma antiga. Em resumo, no caso 
de compat ib i l idade material ,  teremos recepção; no caso de incompat ib i l idade 
material ,  leremos revogação. 

l� importante at<.:ntar para o fato de que a recepção ou revogação do or
denamento i n fraconst itucional passado n ã o  p recisa ser expressa.  Promulgada 
a nova Consti tu ição. mesmo que não haja nenhum disposit ivo em seu texto 
que ass im disponha. ocorrerão, tacitamente, naquele momento, a revogação 
das normas pré-const itucionais com ela materialmente incompatíveis e a 
recepção daquelas com ela materia lmente compatíveis. 

Frise-se. uma vez mais. a i rrelevância, para efeito de anál ise ele eventual 
recepção da norma i nfraconstitucional pretérita, ela chamada com p a t i h i l i
d a d c  fo r m a l ,  concernente ú forma de elaboração da norma e seu status 
no ordenamento const i tucional pretéri to .  Eventual incompat ib i l idade formal 
não prejud icará, cm nada, a recepção, desde que a norma antiga tenha sido 
val idamente produzida, esteja em vigor e haja compatibi l i dade material entre 
e la  e a nova Const ituição. 

Assim, não interessa. por exemplo, saber se há ou não correspondência 
en tre o processo legis lat ivo da época cm que foi e laborada a norma antiga e 
o processo legislativo de e laboração da mesma espécie hoje, na vigência da 
nova Constituição. U ma norma pré-consti tucional que tenha s ido elaborada 
na v igência da Consti tu ição Imperial  de 1 824 poderá ser recepcionada pela 
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Consti tuição Federal de 1 988, ainda que os processos legislativos dessas duas 
épocas sej am absolutamente d istintos. Trata-se de aspecto meramente formal, 
que não interfere no processo de recepção do d ire i to pré-constitucional. 

Não importa, tampouco, questionar se existe ou não, na nova Consti tuição, 
a espécie normativa antiga, que disc ip l inava a matéria. Não é por outro motivo 
que temos atualmente diversos decretos- leis em p leno v igor, conquanto essa 
espécie normativa não mais integre o atual processo legislativo, na v igência 
da Consti tu ição Federal de 1 988 .  

Finalmente, não cabe perquir ir  se houve (ou não) mudança na determi
nação da espéci e  normativa exigida para disc ip l inar a matéria. Por exemplo, 
o fato de a Const i tu ição antiga ex ig ir  lei ordinária para o tratamento de 
determinada matéria e a nova Constituição só permit ir  que o mesmo assun
to sej a  regulado por meio de lei complementar não prejudicará em nada a 
recepção da norma que, sob a Constituição pretérita, tenha sido val idamente 
editada como le i  ordinária. 

O ú l timo ponto, entretanto, é importante para determinar a s i tuação com 
que a norma recepcionada ingressa no novo ordenamento const i tuc ional . 
Como se verá, o fato de uma norma ter sido editada, por exemplo, como le i  
ord inária, não significa que ela,  ao ser recepcionada, terá, no novo ordena
mento, o status de lei ord inária .  Este será determinado pela nova Consti tuição, 
conforme a seguir  expl icamos. 

A força (status ), no novo ordenamento consti tuc ional, da norma pré
-constitucional recepcionada será determinada pela nova Constituição, de 
acordo com a espéc ie normativa por ela exigida para a discipl ina da matéria 
sobre a qual versa a norma antiga. 

Ass im, caso, na vigência ela Consti tuição antiga, fosse ex igida le i  ordi
nária para regu lar a matéria, e a nova Const i tu ição tenha passado a exig ir  
lei complementar para o tratamento do mesmo assunto, a lei ord inária an
t iga (val idamente produzida),  sendo materialmente compatível com a nova 
Consti tuição, será sem dúvida recepcionada, mas o será com o status de le i  
complementar. Vale d izer, sob a nova Constitu ição a le i  ord inária recepcionada 
terá força de lei complementar. Portanto, no novo ordenamento constitucional, 
só poderá ser a l terada ou revogada por outra le i  complementar, ou por ato 
normativo de superior h ierarqu ia, como uma emenda à Const i tu ição (não 
é correto afirmar que uma le i  só possa ser revogada por outra le i ;  uma lei 
- ord inária, delegada ou complementar - pode, também, ser revogada por 
outra norma ele superior h ierarquia,  como urna emenda à Consti tuição que 
com ela seja  materialmente incompatível) .  

Exemplo concreto ternos no Código Tributário Nacional  ( Lei  
5 . 1 72/ 1 966),  que, embora ed i tado como le i  ord i nária ·- porque a Const i 
tu ição de 1 946 nem mesmo previa  le is  complementares em seu processo 
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leg is la t ivo -, possui hoje força de lei complementar. Isso ocorre porque a 
Const i tu ição Federal ele 1 988, no seu art. 1 46, exige lei complementar para 
dispor sobre normas gerais tributárias, e este é o conteúdo das d isposições 
do Código Tributário Nac iona l .  Por causa de seu sla/us, para mod i ficar o 
texto do Código Tributário Nacional, na vigência da Constitu ição Federal ele 
1 988, é necessária a edição de le i  complementar. 

O mesmo raciocín io eleve ser adotado na s i tuação inversa. Por exemplo, 
se a Consti tu ição pretérita exigia lei  complementar para regular a matéria e 
a nova Constituição permi te que o mesmo assunto seja disc ip l inado por le i  
ord i nária, a le i  complementar será recepcionada com s/alus de le i  ordinária, 
podendo, no novo ordenamento constituc ional ,  ser a l terada ou revogada por 
leis ordinárias. 

É verdade que poderá acontecer ele uma norma pré-const i tucional perma
necer com a mesma força (s1at11s) no novo ordenamento const ituciona l .  Se, 
na vigência da Constitu ição pretérita, determinada matéria era disc ip l i nada 
por lei ordinária, e a nova Const i tuição cont inua a exigir lei ordinária para o 
seu tratamento, tal norma será recepc ionada como lei ord inária. Mas, frise-se, 
permanecerá com status de lei ord inária não pelo fato de ter s ido edi tada 
como lei ordinária no regime consti tuc ional anterior, e sim pelo fato de a 
nova Const i tu ição exigir lei ord inária para a disc ip l ina da mutéria de que 
trata a le i  recepcionada. 

Poderemos ter, ainda, mudança do ente federado competente para o 
tratamento ela matéria, sem prej uízo para a recepção da le i .  Assi m,  se, na 
v igência da Constitu ição pretérita, a competênc ia para tratar de determ inada 
matéria pertencia à União, e a nova Constitu ição atribuiu essa competência 
aos Estados ou aos Municíp ios, a lei federal pretérita poderú ser recepc iona
da com força de le i  estadual ou mun ic ipa l ,  con forme o caso. Com e fe i to, a 

s imples a l teração ele competência do ente federado não prej udicará a recepção 
da norma antiga, se ela fo i val idamente edi tada e se houver compat ib i l idade 
material entre ela e a nova Constituição. "' 

Exempl ificando: suponha-se que, na v igência da Consti tuição pretéri
ta, a competência para legislar e explorar o gás canal izado pertencesse à 
União,  que, por isso, havia edi tado norma federal vúl ida sobre a matéria, 

'9  Observe-se que não cabe cogitar a ocorrência de federalização de normas estaduais ou 
municipais. tampouco a estadualização de normas municipais. como resultado de alteração 
na regra constitucional de competência. Assim. se na Constituição pretérita a matéria era da 
competência dos estados ou dos municípios, e a nova Constituição atribui tal competência 
à União, não há federalização do direito estadual ou municipal, mas sim revogação desse 
d ireito. por força de alteração na regra constitucional de competência .  Se a situação fosse 
inversa - competência da União na Constituição pretérita e competência dos estados ou 
dos municipios na nova Constituição -, a legislação federal pretérita seria recepcionada 
pelo novo ordenamento constitucional, estadualizada ou municipalizada, conforme o caso. 
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a qual estava em pleno vigor no momento da promulgação da Constitu ição 
Federal de 1 988 ;  nessa s i tuação, como a Constitu ição atual outorgou essa 
competência aos estados-membros (CF, art. 25, § 2 . º) ,  a referida lei federal 
seria recepcionada com força de lei estadual (para evi tar a descont inu idade 
j urídica,  os estados-membros continuariam apl icando a le i  federa l pretérita 
até edi tarem suas próprias le is) .  

Outro ponto que merece comentário d iz  respe ito à poss ib i l idade de a 
recepção a lcançar apenas partes ele um ato normat ivo .  A anál ise q uanto à 
compat ib i l idade material deve ser feita de maneira individual izada, d ispos i t ivo 
por d ispos i t ivo,  con forme a disc ip l ina dada à matéria tratada em cada qual .  
I� possível, por exemplo, em uma lei pretérita que t ivesse quarenta art igos, 
apenas o i to deles serem recepcionados. 

Pode ocorrer, também, recepção de somente parte de um d isposit ivo ela 
lei ant iga que foi recepc ionada. Assim, a parte final  do caput de um artigo 
ela le i  pré-constitucional, ou a lguma expressão desse mesmo caput podem 
não ter sido recepcionadas pela nova Consti tuição Federal de 1 988 ;  ou, em 
um artigo da lei ant iga com d iversos inc isos, podem alguns incisos ter sido 
recepcionados, e outros revogados pela nova Const i tu ição. 

Da mesma forma, pode acontecer que, na mesma le i  pré-const i tuciona l ,  
tenhamos d ispositivos recepcionados com d i ferentes status pela  nova Cons
t i tuição. I magine-se uma lei ord inária pré-consti tucional com dois art igos 
que versem sobre matérias d i st in tas, tendo a nova Const i tuição passado a 
exig ir  le i  complementar para o t ratamento da matéria regu lada em um deles 
e continuado a permit i r  que le i  ord inária disc ip l ine o assunto constante do 
outro .  Nessa si tuação h ipotét ica, um dos art igos seria recepc ionado com força 
de le i  complementar, e o ou tro com status de le i  ord i nária. 

Conforme afirmamos ac ima,  na data da promulgação da nova Const i tu i 
ção,  as normas pré-const i tucionais com ela materialmente incompatíveis são 
tac i tamente revogadas. afastadas do ordenamento jurídico, enquanto as que, 
va 1 idamente produzidas, forem materialmente compatíveis são recepcionadas. 
Porém,  u l teriormente, diante de um caso concreto, poderá surg ir  dúvida em 
re lação à val idade de determinada le i  pré-constitucional ,  ou seja, sobre e la  
ter  s ido (ou não)  recepc ionada pe la  nova Constituição. 

Em situações como essa, havendo controvérsia  a respeito ela revogação (ou 
ela recepção) ele alguma norma pré-constitucional, caberá ao Poder Judic iário 
dec id i r  se a norma foi recepc ionada ou revogada pela nova Consti tu ição. De 
acordo com a interpretação dada ao texto e aos princ ípios e la nova Consti
tuição, fi xará o Poder Judic iário o entendimento a respei to da recepção (ou 
e la revogação) da norma antiga. 

Entretanto, enfatize-se que a recepção ou revogação do d i rei to pré-consti
tucional ocorre. sempre, na data da promulgação do novo tex to consti tucional. 
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Não importa a data em que a recepção ou revogação venha a ser, diante de 
uma eventual controvérsia ,  declarada pelo Poder Judiciário. Se,  d iante de uma 
controvérsia concreta, o Supremo Tribunal Federal finna entendimento, hoje, 
de que determinada nonna pré-constitucional foi revogada pela Constitu ição 
Federal de 1 988. não estará essa revogação ocorrendo somente agora, com a 
prolação do acórdão pelo Tribunal .  A decisão do Poder Judiciário será mera
mente declaratória, retroativa à data de promulgação da Constituição Federal 
(05. 1 0. 1 98 8 ). isto é, o Poder Judiciário estará reconhecendo a revogação da 
norma pré-const i tucional desde a promulgação do novo texto constitucional 
(05. 1 0. 1 988) .  Igual raciocín io apl ica-se à decisão do Poder Judiciário que 
reconheça, hoje ,  a recepção de norma pré-consti tuc iona l .  

As emendas const i tucionais têm o mesmo efeito sobre o dire ito ordiná
rio a elas anterior, no que concerne à recepção ou à revogação das normas 
dele integrantes. Dessarte, quando é promulgada urna emenda constitucional,  
são revogadas as leis até então existentes, que sejam com ela materialmente 
incompatíveis, não cabendo cogitar ele i nconst i tucional idade superveniente 
frente à emenda. Na mesma esteira, permanecem em vigor as normas in 
fraconstitucionais anteriores à emenda, val idamente produzidas e que  não 
conft i tem materialmente com ela, segundo as mesmas regras descritas quanto 
à recepção das normas ordinárias pretéritas por uma nova Constituição. 

6.4.3. Direito ordinário pré-constitucional não vigente 

Conforme visto antes, a recepção é fenômeno tácito, que ocorre inde
pendentemente de d ispos ição expressa no texto da nova Consti tu ição. Porém, 
só é juridicamente poss ível haver recepção do d ireito pré-constitucional cuja 
vigência não tenha cessado antes do momento da promulgação da nova Cons
t i tuição. Se a norma não mais estiver no ordenamento j urídico no momento 
ela promulgação da nova Constituição, não há que se fa lar em recepção. 

Seria o caso, por exemplo, de uma lei que, editada cm 1 980, sob a v igên
cia da Constituição Federal de 1 969, tenha sido declarada inconstitucional em 
controle abstrato - portanto, retirada do ordenamento jurídico -- dois dias antes 
da promulgação da Constituição Federal de 1 988. por ofensa à Constituição 
Federal de 1 969. Seria, também, ainda exemplificando, a si tuação de uma lei 
editada na vigência da Consti tu ição de 1 967 que, em razão de incompatib i l idade 
material, não tivesse sido recepcionada pela Constituição de 1 969. 

Em ambos os exemplos, seria i rrelevante a eventual constatação de que 
essas leis t ivessem conteúdo plenamente compatível com a Consti tuição 
Federal de 1 988 .  A nova Constituição n <io restaura, automaticamente, taci
tamente, a vigência das leis que n<lo mais estejam em vigor no momento 
de sua promulgação. 
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Se o legislador constituinte assim desej ar, a vigência das le is poderá ser 
restaurada pela nova Const i tu ição, mas por meio de d isposição expressa no 
seu texto. Tem-se, nesse caso, a denominada reprist i n a ção, que, como d i to, 
forçosamente deve ser expressa. 

Em síntese, para as le is que não estejam em vigor no momento de 
promulgação de uma nova Consti tu ição, por terem sido, antes, retiradas do 
ordenamento j urídico, tem-se o segu i nte: (a) se a nova Constituição nada 
d isser a respeito, não haverá a restauração da vigênc ia ela lei ( não haveró 
reprist i n açl1o t ú c i t a) ;  (b) a nova Consti tuição poderá restaurar a v igência  da 
le i ,  desde que o faça expressamente (poderá ocorrer rep ri s t i n ação e x p ressa) .  

O quadro abaixo sintetiza as d iferenças en tre recepção e reprist inação 
do d irei to pré-const i tucional .  

Direito pré-conslitucional em vigor 
no momento da promulgação da 
nova Constituição. 

Fenômeno tácito, que ocorre 
independenlemente de d isposição 
expressa na nova Constituição. 

Direito pré-constilucional não 
mais vigente no momenlo da 
promulgação da nova Constiluição. 

Fenômeno que só ocorre se houver 
disposição expressa na nova 
Constituição. 

6.4. 4. Direito orclinr.irio em periodo ele vacat io legis 

Si tuação d iversa da estudada no tópico an terior é a da lei que estej a  no 
período ele vacatio legis no momento da promu lgação de uma nova Cons
t i tu ição. 

Conforme consabido, cabe ao legislador a fixação do momento de entrada 
em vigor da lei que ele edita. Usualmente, no Brasi l ,  o legislador prevê o 
in íc io da vigência da lei na data da sua publ icação. Para tanto, insere, no 
texto da própria lei, um artigo determinando: "esta lei entra em v igor na 
data de sua publ icação". 

Nada impede, entretanto, que o legislador estabeleça outro momento, 
posterior à publ icação, para o in íc io da vigência ela lei . I sso costuma acontecer 
quando a matéria tratada na lei possu i reflexos mui to relevantes nas relações 
sociais em gera l .  I l ustra essa asserção o Cód igo Cív i l  atua l ,  publ icado cm 
janeiro de 2002, com previsão, cm seu art. 2 .044, ele entrada cm v igor um 
ano após a sua  publ icação. 

O legislador poderá, a inda, ser omisso, não fi xando no texto ela le i  a 
data de i n ício da sua v igência .  Nesse caso, apl ica-se o di sposto no art. 1 .º 
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da Lei de I ntrodução às Normas do Direito Brasi leiro (LIN DB), segundo o 
qual a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e c inco) dias depois 
de oficialmente publicada, e nos Estados estrangeiros depois de 3 (três) meses 
da publ icação oficial .  

Em todos os casos em que o in íc io da v igência da le i  é posterior à data 
de sua publ icação, o período compreendido entre a pub l icação e a data de 
v igência é denominado vacatio legis (vacância da le i ) .  A lei  em vacância já 
i ntegra o ordenamento jurídico, mas permanece sem vigência, sem incid i r, 
sem força obrigatória para os seus destinatários. 

Vejamos, agora, uma situação hipotética. Urna lei foi publicada em setem
bro de 1 988, sem conter cláusula que dispusesse sobre seu i nício de vigência. 
Diante da omissão, essa lei só entraria em vigor no país 45 (quarenta e cinco) 
dias depois de sua publicação. Logo, na data da promulgação da Constituição 
Federal de 1 988 (05. I 0. 1 988), a lei estaria no período da vaca/ia legis. 

Cabe perquir i r  a poss ib i l idade de essa le i  entrar em v igor no orde
namento consti tucional que se in ic ia .  Embora não exista consenso a res
pei to, a posição doutrinária dominante é que a lei vacante não e n t ra r:'I  
em Y i g o r  no novo ordenamento const itucional,  isto é, não poderá e la  ser 
recepc ionada pela nova Constituição. Segundo esse entendimento, o fato  
de a recepção cio d i re i to pré-constitucional vá l ido e materialmente compa
tível só a lcançar as normas que estejam em v igor na data da promulgação 
do novo texto const itucional impede a recepção de leis que estejam em 
vacância,  porquanto, a fina l ,  não são leis v igentes na data da promulgação 
da Constitu ição nova. 

6.5. Controle d e  constituciona l idade do d i reito pré-constitucional  

Neste item será estudada a forn1a como o Poder J udic iário aprec ia,  hoje, 
a val idade do d i re ito pré-constitucional (anterior a 05 . 1 0. 1 988) .  

As s i tuações que ensejam aná l ise são: (a)  o controle de constituciona
l idade do d i reito pré-constitucional em face da Consti tuição antiga (a que 
estava em vigor na época em que a norma objeto de controle fo i editada) ;  
e (b) a a ferição de val idade do direito pré-constitucional em confron to com 
a Consti tuição futura (promulgada em momento posterior ao de edição da 
norma controlada e v igente na data de real ização do controle). 

A primeira questão concerne à possib i l idade de se requerer ao Poder 
Judiciário, hoje, sob a v igência da Constituição Federal de 1 988 ,  a declaração 
da inval idade de uma lei ant iga em face da Constitu ição antiga, da época em 
que tal lei foi editada (por exemplo, discutir a constitucional idade de uma 
lei  de 1 970, em confronto com a Consti tu ição de sua época, a Constituição 
de 1 969). 
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Essa poss ib i l idade existe. M esmo quando promulgada uma nova Cons
t i tuição, continua sendo cabível a d iscussão da val idade das leis antigas em 
confronto com as Constituições antigas, da época ela edição ele tais leis .  

Ass im, no exemplo acima - discussão acerca ela constitucional idade ele 
uma lei de 1 970, em con fronto com a Consti tuição de 1 969 -, a provocação 
ela man i festação do Poder Judiciário é admitida porque o i nd iv íduo pode ter 
sido afetado por essa lei no período ele v igênc ia da Constitu ição de 1 969 
( até 04 . 1 0. 1 988, véspera da entrada em vigor da Const i tu ição atua l) .  Logo, 
ele poderá ter i nteresse em a fastar a apl icação dessa lei naquele período 
(de 1 970 até 04 . l 0 . 1 988), e, para isso, deverá obter do Poder Judic iário a 
declaração da inval idade ela lei  referentemente àquele período. 

É relevante frisar que, em h ipóteses que tais, conquanto se trate de im
pugnação ele direito pré-constitucional, a dec isão judic ia l  será uma declaração 
ele inconstitucional idade ou de constituc ional idade, e não de revogação ou 
recepção. Isso porque a aferição da val idade do d i rei to questionado é fei ta 
em face da Constituição da sua época (e não ante a Constituição Federal 
ele 1 988) .  

No  contro le do d i rei to pré-constitucional em face da Consti tu ição de sua 
época, o Poder Judiciário examinará a norma objeto da ação em con fronto 
com a Carta pretérita quanto à compat ib i l idade materia l  (de conteúdo) e 
também quanto à compat ib i l idade formal (val idade do procedi mento de ela
boração e veri ficação se o i nstrumento normativo impugnado, por exemplo, 
lei ordinária ou lei complementar, é aquele formalmente exigido pela Cons
titu ição pretérita para tratar da matéria de que ele tratou) .  E ass im é porque 
uma le i  deve ser formal e materia lmente compatível com a Constitu ição 
de sua época. Mesmo hoje, se for constatada incompatib i l idade material ou 
incompat ib i l idade formal entre a le i  pré-constitucional e a Const i tuição de 
sua época, a lei será declarada inconstituciona l .  

A fisca l ização da va i  idade do direito pré-constitucional em face da Cons
titu ição antiga não pode ser rea l izada mediante controle abstrato perante o 
STF, i sto é, não poderá ser objeto de ação d i reta de i nconst i tuciona l idade 
(ADI) ,  ação declaratória de consti tucional idade (ADC) ou arguição de des
cumprimento de preceito fundamental (ADPF) .  

A razão é que,  segundo o STF, o controle abstrato visa a proteger, so
mente, a Constitu ição v igente no momento em que ele é exercido, i sto é, só 
pode ser instaurado, hoje, em face da Const i tu ição Federal de 1 988, jamais 
para fazer valer os termos de Constituições pretéritas. 

O i nd iv íduo só poderá d iscutir a val idade do direi to pré-constitucional 
em face da Const i tu ição de sua época no controle d ifuso, dian te ele um caso 
concreto, podendo levar a questão ao conhecimento do STF, por meio do 
recurso extraord inário (RE). 



SB DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Vejamos, agora, os pontos relevantes acerca do controle de constitucio
nal idade do d i reito pré-constitucional em face de Consti tuição futura, i sto 
é, vejamos como o Poder Judiciár io fiscal iza, hoje, a val idade de uma le i  
pré-constitucional (publ icada em 1 985 ,  por  exemplo) em confronto com a 
Const i tu ição Federal de 1 988.  

Em primeiro lugar, é importante atentar que esse controle de const i tu
c iona l idade não visa à declaração da inconstitucionalidade da norma pré
-const i tuciona l ,  pois não se pode fa lar em inconst i tucional idade de uma le i  
em face de uma Constituição a ela posterior. 

O controle que ora apreciamos v isa à solução de dúvida sobre a recep
ção ou a revogação de norma pré-constitucional pela nova Consti tu ição. O 
Poder Judiciário s implesmente decidirá se a norma antiga foi revogada ou 
recepc ionada pela Consti tuição a ela posterior. 

Para essa verificação, só é relevante a aferição ela compatib i l i dade material  
(ele conteúdo) entre a norma pré-constitucional e a Consti tuição fütura. Não 
cabe cogi tar incompatib i l idade formal nesses casos. 

Se o Poder Judiciário entender que a lei pré-constitucional tem o con
teúdo incompatível com a Const i t11 ição atual, deverá declará-la revogada; se 
considerar que há compat ib i l idade material ,  decidirá pela sua recepção. Não 
será perqui rida compatib i l idade formal entre a lei pretérita e a Constitu ição 
futura. porque, com a recepção, a lei s implesmente passa a desempenhar, 
no ordenamento jurídico que a recebe, o papel cio instrumento normativo 
que a nova Constituição exige para a disc ip l ina ela matéria de que ela ,  a le i  
recepc ionada, trata. 

Vejamos, agora, os instrumentos de controle passíveis de serem usados 
pelo Poder Judiciário para apreciar o confli to entre lei pré-consti tucional e 
Const i tu ição futura. 

O Poder Judiciário aprecia  esse confli to diante de casos concretos sub
metidos à sua apreciação (controle d i fuso de constitucional idade), ou por 
meio de uma ação específica do chamado controle abstrato - arguição de 
descumprimento de precei to fundamental (ADPF) -, proposta por um dos 
legitimados pela Consti tu ição (CF, art. 1 03 )  perante o Supremo Tribunal 
Federa l .  

No controle di fuso, a decisão proferida pelo Poder Judiciário só  valerá 
para as partes cio processo (eficácia inter partes) .  

No controle abstrato, as decisões proferidas pelo STF nas arguições ele 
descumprimento ele preceito fundamental (ADPF) são dotadas ele eficácia 
geral (eficácia e1ga omnes). 

O quadro a segui r  apresenta uma s íntese cios pontos estudados neste 
tópico: 
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• , ' ' ' } • ' ' 1  .t, �� � 
.. · · C�NTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO P�É·CONSTITUCIONAL: ·;: __ : 

EM FACE DA CONSTITUIÇÃO 
DE SUA ÉPOCA 

Visa ao reconhecimento da 
constitucionalidade ou da 
inconstitucionalidade da lei . 

EM FACE DE CONSTITUIÇÃO 
FUTURA 1 

____________ ,, _________ . ... , 
Visa ao reconhecimento da recepção ou 
da revogação da lei. 

--·---------------·--·----·-----------!--- · -------------

Exame de compatibilidade material e 
formal.  

Só é realizado no controle difuso, 
diante de casos concretos submetidos à 
apreciação do Poder Judiciário. 

Exame somente da compatibilidade 
material. 

É realizado mediante controle difuso, 
diante de casos concretos, ou abstrato, 
mediante arguição de descumprimento de 
preceito fundamental - ADPF. 

··1. í . .  CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO;:.:-. 
. : .. : -.·: . AO. qRAU DE EFiFACIA E APLICABILIDADE .' . .. : , . · -· .·,. · · .. :,·-.:.· 

As normas const i tucionais são dotadas de variados graus de eficácia 
jurídica e apl icabi l i dade, de acordo com a normat iv idade que l hes tenha 
si do outorgada pe lo  const itu inte,  fato que motivou grandes cloutrinaclores 
a e l aborarem d i ferentes propostas ele c lass i fi cação dessas normas quanto a 
esse aspecto. 

O Const i tucional ismo moderno refu ta a ideia ela existência ele normas 
const i tucionais desprov idas de eficácia juríd i ca.  Reconhece-se que todas as 
normas constitucionais possuem eficácia.�º mas se admite que elas se d i fe
renc iam quanto ao grau dessa eficácia e quanto a sua apl icabi l i dade. 

Da constatação dessas d i ferenças, Rt y Barbosa, inspirado na doutrina 
norte-americana, já enquadrava as normas consti tucionais em dois grupos: 

a) normas "autoexecutáveis" (se(fexecu1i11g; selfenforcing; se/f:ac1i11g), pre
ceitos constitucionais completos, que produzem seus plenos e feitos com a 
s i m p les entrada em vigor ela Const i tu i ção; e 

b) normas "não autoexecut<í veis" (110/ selt:exernting: 1101 self-enforcing pro
visions ou no/ selfacling), ind icadoras de principios, que necessi lam ele 
atuação legislativa posterior, que l hes dê plena apl i cação. 

'º Conforme antes visto. na Constituição de 1 988 há duas categorias de disposições que, 
embora integrantes de seu texto, são desprovidas de ericácia normativa: (a) o preâmbulo 
constitucional: e (b) as normas integrantes do ADCT, depois de ocorrida a situação nelas 
prevista. ou seja. depois de exaurido o seu objeto. 
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A lém dessa c lass ificação tradicional ,  apresentamos, a seguir, a consagra
da c lassificação de José Afonso da Si lva e, por fim, a e laborada por Maria 
Helena D in iz .  

7 . 1 .  Classificação de José Afonso d a  Si lva 

O Professor José A fonso da S i lva formulou uma c lassi ficação das nor
mas constitucionais, que, sem dúvida, é a predominantemente adotada pela 
doutrina e jurisprudência pátrias. 

Para José A fonso da Si lva, as normas const i tucionais não podem ser 
c lassificadas em apenas duas categorias, pois há uma terceira espéc ie que 
não se encaixa, propriamente, em nenhum dos dois grupos ideal izados pela 
doutrina americana. Dessa forma, o eminente const i tucional i sta pátrio classi f'ica 
as normas const i tuc ionais,  quanto ao grau ele eficácia, em:  

a) normas constitucionais de  efidic ia plena; 

b) normns constitucionais de eficác ia contida; 

e) normas constitucionais de eficácia l im i tada. 

7 7 . 1 .  Normas ele eficácia plena 

As normas consti tucionais de eficúcia plena são aquelas que, desde 

a entrada em vigor da Const ituição, produzem, ou têm possib i l idadt.: dt.: 
produzir, todos os e fei tos essenciais,  relativamente aos in teresses. compor
tamentos e s i tuações que o legislador const i tu in te,  d ireta e nomrnt i vamente.  
quis regu lar. 

As normas de eficácia plena não ex igem a elaboração de novas normas 
legislativas que l hes completem o alcance e o sentido, ou lhes fixem o con
teúdo, porque já se apresentam sufic ientemente expl íc i tas na defin ição dos 
i nteresses nelas regulados. São, por isso, normas ele apl i cabi l iclacle d i re t a ,  
i m rdia ta e i n t r g ra l .  

7 1.2. Normas ele eficácia contida 

As normas constitucionais de eficúcia contida são aquelas em que o legis
lador constituinte regu lou suficientemente os interesses relat ivos a determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restrit iva por parte da competência 
discricionária do Poder Público, nos termos que a lei  estabelecer ou nos 
termos de conceitos gerais nelas enunciados. 
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As normas de eficácia contida são, ass im,  normas constitucionais dota
das de apl icabi l idade d i reta, imedia ta, mas não i n tegral ,  porque suj ei tas a 
restrições que l i m item sua eficác i a  e apl icab i l i dade. Essas restrições poderão 

ser i mpostas:  

a) pelo legislador i n lraconst i tuc i onal (e.g. , art .  5 .", 1 11c1sos V I  l i  e X I  1 1  ): 
b) por outras normas const i tucionais (e.g. , arts. 1 36 a 14 1 ,  q ue,  d iante do estado 

de defosa e estado de sítio. impôcm rcstriçôes aos d i re i tos fundamenta is) :  

e )  como decorrência do uso, na própria norma const i tucional ,  de conce i tos 

ét ico-j urid icos consagrados, que comportam u m  variúvcl grau de i ndetenn i 
nação. ta is  como ordem públ ica. segurança nacional ,  in tegridade nacional.  
bons costumes, necessidade ou ut i l idade públ ica, perigo públ ico i m inente 

(ao fixar esses concei tos, o Poder Públ ico podcní l i m i tar  o a lcance de nor

mas const i tuc ionais. como é o caso do a rl. 5 .", i nc isos X X I V  e X X V, que 

impõem restriçôes ao d i reito de propriedade, estabelecido no i nciso X X I I  
cio mesmo art igo) .  

Explica o Pro fessor José A fonso da S i l va que a pec u l i aridade das normas 
de eficácia contida configura-se nos segu intes pontos: 

a)  são normas q ue,  em regra, sol ic i tam a intervenção do legis

lador ord inário, fazendo e:\pressa remissão a uma legislação 

fu tura: mas o apelo ao legis lador orcl inúrio visa a rest ringir- l hes 

a plenitude da eficác ia ,  regu lamentando os d i rei tos subjet ivos 

que delas decorrem para os c idaclílos, ind iv iduos ou grupos: 

b) enquanto o legislador ord inário não expedi r  a normação res
tr i t iva,  sua eficácia serú plena: n i sso também d i ferem elas normas 
de eficácia l i mitada, ele vez que a i nterferência do legis lador 

ord i mirio. em relação a estas. tem o escopo de lhes conferir 

plena eficácia e apl icab i l idade concreta e pos i t i va:  

c)  são ele apl icabil idade d i reta e imediata, v i sto que o legis lador 

const i tu i nte deu normat i v idade sufic iente aos interesses v i ncu

lados à matéria de que cogitam: 

d )  a lgumas dessas normas já contêm um conce i to ético jur id ic i za
do ( bons costumes, ordem públ ica etc . ) ,  com valor soci etário ou 

pol ít ico a preservar, que  i m p l ica a l i m itação de sua eficáci a ;  

e) sua eficácia pode a i n d a  s e r  a fastada pela inc idência  ele outras 

normas constituc ionais .  se ocorrerem certos pressupostos de fato 

(estado de sit io, por exemplo) .  

Em regra, as normas de eficácia contida ex igem a atuação do l egis lador 
ordi nário, fazendo expressa remissão a uma legis lação futura. Entretanto, a 
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atuação do legislador ord inário não será para tomar exerci tável o direito nelas 
previsto (este já é exercitável desde a promulgação do texto constitucional), 
tampouco para ampliar o âmbito de sua eficácia (que já é plena, desde sua 
entrada em vigor), mas sim para restr i ngir,  para impor l imi tações ao exer
c ício desse direito. 

Um bom exemplo de norma constitucional de eficácia contida é o art. 
5 .", X I I I :  

X I I I  - é l ivre o exerc1c10 de qualquer trabalho, oficio ou 
profissão, atendidas as qual i ficações profissionais que a lei 
estabelecer; 

Essa norma assegura, desde logo, o exercício de qualquer trabalho, oficio 
ou profissão, ·mas sujeita-se à imposição de restrições por parte do legislador 
ordinário, devendo ser interpretada da seguinte maneira: (a) enquanto não es
tabelecidas em lei as qualificações profissionais necessárias para o exercício de 
determinada profissão, o seu exercício será amplo, vale dizer, qualquer pessoa 
poderá exercê-la; (b) em um momento seguinte, quando a lei vier a estabelecer 
as qual ificações profissionais necessárias para o exercício dessa profissão, só po
derão exercê-la aqueles que atenderem a essas qualificações previstas em lei .  

Outro exemplo temos no inciso V I I I  do art. 5 .0 ela Consti tuição Federal, 
segundo o qual :  

V I I I  - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção fi losófica ou política. salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei ;  

Esse dispositivo assegura a l iberdade de crença religiosa e de convicção 
fi losófica ou polít ica, e deve ser assim interpretado: (a) a princípio, a l iber
dade rei igiosa ou de convicção filosófica ou política é ampla, sendo certo 
que ninguém será privado de direito por esses motivos; (b) a lei poderá, 
entretanto, fixar prestação alternativa àqueles que invocarem alguma crença 
ou convicção para ex imir-se de obrigação legal a todos imposta; (c) uma vez 
fixada a prestação alternativa em lei, aquele que alegue motivo de crença 
rel igiosa ou convicção filosófica ou política, para eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta, poderá ser privado de dire i to, caso se recuse, também, a 
cumprir a prestação a lternativa. 

Outro exemplo é o direito de propriedade. O inciso X X I I  do art. 5 .º da 
Constituição garante o d i re i to de propriedade, mas os incisos XXlV e XXV 
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apresentam os elementos de sua l imi tação, permitindo a desapropriação 
por necessidade ou ut i l idade públ ica ou por interesse social ,  bem como a 
requ isição de propriedade particular pela autoridade competente no caso de 
perigo públ ico iminente. Com efeito, embora a Constituição Federal assegu
re a imediata eficácia do ·d i re ito de propriedade (art. 5.0, X X I I ), o mesmo 
texto constitucional já autoriza a imposição de restrição ao seu gozo, por 
meio de conceitos jurídicos de larga aceitação, tais como "necessidade ou 
ut i l idade públ ica" e " interesse social" (na hipótese de desapropriação - art. 
5 .º, inc iso XXIV)  ou "iminente perigo públ ico" (na hipótese de requisição 
administrativa - art. 5 .º, XXV) .  

7. 1. 3. Normas de eficácia limitada 

As normas constituc ionais de eficác ia l im itada são aquelas que não pro
duzem, com a simples entrada em v igor, os seus efeitos essenc iais, porque o 
legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, 
uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador 
ordinário ou a outro órgão do Estado. 

São de apl icabi l idade i n d i reta,  m c d i a ta e red u z i d a ,  porque somente 
incidem totalmente a part i r  de uma normação i n fraconstitucional u l terior 
que lhes desenvo lva a eficác ia. Enquanto não editada essa legis lação in
fraconstitucional integrat í va, não têm o condão de produzir todos os seus 
e fe i tos. 

O Professor José A fonso da Silva ainda c lassifica as normas de eficácia 
l imi tada em dois grupos dist intos : 

a) as definidoras de princípio institutivo ou organizativo; 

b )  as definidoras de princípio programático. 

As normas defi n idoras  ele pr in cípio i n s t i t u t ivo ou o rga n izat ivo são 
aquelas pelas quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de es
truturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que, em 
um momento posterior, sejam estruturados em definitivo, mediante le i .  São 
exemplos: "a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos 
Territórios" (art. 33) ;  "a lei d isporá sobre a criação, estruturação e atribu ições 
dos M inistérios" (art. 88); "a lei regulará a organização e o funcionamento 
cio Conselho de Defesa Nacional" (art. 9 1 ,  § 2 ."); "a lei disporá sobre a 
constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições ele 
exercício dos órgãos ela Justiça do Trabalho" (art. 1 1 3 ) .  

Por sua vez, essas normas constitucionais defin idoras de princípio insti
tutivo ou organizativo podem ser i m posit ivas ou fac u ltat ivas .  
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São i mpositivas aquelas que determinam ao legislador, em termos pe
remptórios, a emissão de uma legislação integrativa (e.g. , art. 20, � 2 .": a rt. 
32, § 4.º; art. 33; art. 88; art. 9 1 ,  § 2 .0). 

São facu ltativas ou permissivas quando não impõem uma obrigação, 
mas se l im itam a dar ao legislador ord inário a poss ib i l idade de ins t i tu i r  ou 
regular  a situação nelas del ineada (e.g. , art. 22, parúgrafo único; an. 1 25,  § 
3.0; art. 1 95, § 4.º; art. 25,  § 3.º; art. 1 54, !) .  

A s  n o rmas consti t uc i o n a is d e fi n i doras d e  p r i n c ipios p ro g ra m ú t icos 
são aquelas em que o const i tuinte, em vez de regu lar, d i reta e i rnedia
tamente, determinados i nteresses, l im i tou-se a lhes traçar os pr i ncíp ios 
e d i retrizes, para serem cumpridos pelos órgãos in tegrantes dos poderes 
const i tu ídos ( legis lat ivos, executivos, j ur isdic ionais e admin istrat ivos) ,  
como programas das respectivas a t iv idades, v isando à real i zação dos f ins 
soc ia is  cio Estado. 

Consti tuem programas a serem real izados pelo Poder Públ ico, d isc ipl i 
nando interesses econômico-sociais, tais como: rea l ização da j ustiça soc ia l :  
valorização do traba lho; amparo à famíl ia;  combate ao anal fabet i smo ele .  
Esse grupo é composto pelas normas que a doutrina constitucional denomina 
normas progra máticas,  de que são exemplos o art . 7 .º, XX e XXV 1 1 :  o art .  
1 73, § 4 º; o art. 2 1 6, § 3.0• 

Final izando, s intetizamos, abaixo, as principais dist inções en tre normas 
consti tucionais de eficácia contida e normas const itucionais ele eficác ia l i

m i t a d a :  

a) com a promulgação da  Const i tu ição, as  normas de eficácia cont ida têm 
apl icação direta e i mediata, isto é ,  o dire ito nelas previsto é i mediatamente 
exercitável; as normas de eficácia l imitada têm apl i cação ind i reta e mcdiata. 
o que significa que o exercício do d i reito nelas previsto depende da edição 
de regulamentação ordinária; 

b) ambas requerem normatização legislat iva. mas a fina l idade dessa normat i
zação ord inária é d ist inta - nas normas de eficácia contida, a normatização 
ordinária imporá l im i tes ao exercício do d ireito (que, até então. desde a 
promulgação da Const i tu ição, era amplamente exercitável);  nas normas de 
eficácia l im i tada, a regulação ordinária virá para assegurar. para tornar v iável 
o p leno exercíc io do d i re i to, até então não efet ivo; 

c) a ausência de regu lamentação tem consequências dist intas - no caso das 
normas ele e ficácia contida, enquanto não houver regu lamentação ord i 
nária, o exercíc io cio d i rei to é amplo (a  legislação ord i n ária v irá para 
impor restrições ao exercíc io desse d i re i to) ;  em se tratando de norma de 
eficácia l i m i tada, enquanto não houver regu lamentação ord i nária, não há 
efetivo exerc íc io  do d ire ito (a legis lação ord inária v irá para tornar pleno 
o exercíc io desse d i re i to). 
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• Facultativas 

Vimos que as normas consti tucionais programát icas são aquel as de di 
c ú c i a  l i m i t a d a  que requerem dos órgãos estata i s  uma determ inada  atuação, 
na consecução de um objet ivo traçado pelo legislador const i tu inte .  Como a 
própria denominação indica,  estabelecem um programa, um rumo in ic ia l 
mente traçado pe la  Const i tuição ·- e que deve ser  perseguido pelos órgãos 
estata is  (exemplos: arts .  23 ,  205, 2 1 1 ,  2 1 5  e 2 1 8  da Const i tu ição) .  

As normas programáticas não são normas voltadas para o indiv íduo, e 
s im para os órgãos estatais ,  exigindo destes a consecução de determinados 
programas nelas traçados. São as denominadas n o r m a s  de efü: á c i a  l i m i t a d a  
defi n id o ra s  de p ri n cípios p ro g r a m ú t i cos, características de uma consti tu i
ção do t ipo d i rigente, que exigem do Estado certa atuação futura, em um 
determinado rumo predefin ido. 

Essas normas não produzem seus plenos efe i tos com a mera promulgação 
ela Constituição. Afinal, como estabelecem programas a serem concretizados 
no fu turo, é certo que só produzirão seus p lenos efe itos u l teriormente, quando 
esses programas forem, efetivamente, concretizados. 

Entretanto, não se pode afirmar q ue as normas p rogra m át icas se
jam desprov idas ele eficác ia  j ur íd ica  enquanto não regu lamen tadas ou 
i m p lementados os respect i vos p rogramas.  As  normas que  i ntegra m  u m a  
Cons t i tu ição do t i po r íg ida s ã o  j ur íd icas e ,  sendo jur íd icas ,  t ê m  norma
t i v idade.  Afirmar que essas  n ormas não p roduzem os seus p lenos efe i tos 
com a entrada em vigor da Const i tu i ção, an tes da ex ig ida regu lamentação 
e i mp l em entação, não s ign i fica que sej am elas desprov idas de q u a lquer 
e ficác ia  j ur íd ica .  
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O constitucional ismo moderno firma que as normas programáticas, em
bora não produzam seus plenos efeitos de imediato, são dotadas da chamada 
eficácia  n egativa, isto é :  

a)  revogam as d isposições contrárias ou incompatíveis com os seus comandos 

(o d i reito í n fraconstitucíonal anterior à norma constitucional programática 
não é recepcionado; diz-se que ela tem eficácia para l isante); e 

b) impedem que sejam produzidas normas u l teriores que contrariem os pro
gramas por elas estabelecidos (a norma programática é paradigma para 
declaração de inconst i tuciona l idade do d i reito ordinário superveniente que 

l he seja  contrário; diz-se que ela tem eficácia imped i tiva). 

Além dessa eficác ia negativa (para l isante e impeditiva), a norma programá
tica também serve de parâmetro para a i n terprctaçiio do texto consti tuc ional, 
uma vez que o intérprete da Constituição deve levar em conta todos os seus 
comandos, com o fim de harmonizar o conjunto dos valores consti tucionais 
corno integrantes de uma unidade. 

Com efeito, o Prof. José A fonso da S i lva esclarece que as normas 
programáticas têm eficácia jurídica imediata, direta e v inculante quanto aos 
seguintes aspectos: 

a) estabelecem um dever para o legislador ord inilrio; 

b) condicionam a legislação futura, com a consequência de serem inconsti tu

cionais as leis ou atos que as ferirem; 

c) i n formam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação 

jurídica, mediante a atribuição de fi ns sociais, proteção dos valores da justiça 

socia l  e revelação dos componentes do bem comum; 

d) constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e apl icação 

das normas jurídicas; 

e) condicionam a at iv idade discricionária da Administração e do Jud iciário; 

f) criam si tuações jurídicas subjeti vas, de vantagem ou de desvantagem. 

7 .2 . Classificação de Maria Helena Diniz 

A Professora M aria Helena Diniz propõe urna classifi cação que combina 
os critérios da intangibil idade e da produção de e feitos concretos das normas 
constitucionais, segundo a qual temos as seguintes categorias de normas na 
Constituição : 

· 

a) normas com efidcia absoluta; 

b) normas com eficácia plena; 
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c) normas com eficácia relativa restringível; 

d) normas com eficácia relativa dependente de complememaçào legislativa. 

As no1mas de eficáci a  absoluta (ou supereficazes) são nonmis constitu
cionais i ntangíveis, que não poderão ser contrariadas nem mesmo por meio 
de emenda constituciona l .  É o caso das c láusulas pétreas, prev istas no art. 
60, § 4.º, da Constituição Federal de 1 988.  

As nonnas com efi c á c í a  p l e n a  são aquelas p lenamente e ficazes desde a 
entrada em vigor da Constituição, por conterem todos os e lementos impres
c i ndíveis para que haja a produção imediata dos e feitos previ stos. D i ferem 
das nom1as de eficácia absoluta porque, ao contrário destas, poderão ser 
at i ngidas por emenda consti tuciona l .  

As normas com eficácia relat iva rest r i n gível  correspondem. em sua 
descrição, às que o Prof. José A fonso da S i lva denomina normas de eficác ia . 
contida, e o Prof. M ichel Temer, normas de eficácia redutível ou restringíve l .  
Têm apl icabi l idade imediata, embora sua eficácia possa ser  reduzida, restrin
gida nos casos e na forma que a le i  estabelecer. 

As normas com cficúcia re l a t i v a  c o m p l c m c n t{ n·cl  ( ou dependente de 
complementação legislativa) não têm apl icação imediata, por dependerem 
de norma posterior que l hes desenvolva a eficácia, para então permi t i r  o 
exercíc io do d ire i to ou do beneficio nelas consagrado. Sua poss ib i l idade de 
produção ele efei tos é mediata, pois, enquanto não for promu lgada a legis
lação regu lamentadora, não produzirão e fe i tos posi t ivos, mas terão eficác ia  
p a ra l is a n t e  de e fei tos de normas precedentes i ncompatíveis  e i m p ed i t iva de 
qualquer conduta contníria ao que estabelecerem. 
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8. INTERPR.ETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO . : ' . 

Interpretar as normas const i tucionais significa compreender, investigar o 
conteúdo semântico cios enunc iados l i nguísticos que formam o texto cons
t i tucional .  Trata-se de tarefa não só dos tribunais do Poder Judiciário, mas 
também dos Poderes Legislat ivo e Executivo. 

Sabe-se que a Const itu ição protege, s imul taneamente, d i ferentes bens 
e d i reitos ( in tegridade tisica e moral ,  l i berdade de i mprensa, l i berdade de 
crença re l igiosa, propriedade etc . ) ,  espelhando valores que poderão conflitar 
ou col id i r  em determinadas relações. Diante ele um caso concreto, poderão 
entrar em confronto, por exemplo, o d ire i to à l i berdade de i mprensa e a ga
rantia da inviolab i l i dade da int imidade cio indivíduo; ou, a inda, a l iberdade 
de pensamento e a vedação ao racismo - e ass im por d iante. 

Em si tuações como essas, torna-se indispensáve l a apl icação das técnicas 
ele interpretação const i tucional, não somente para solucionar, no caso concreto, 
o confl i to entre os bens const i tucionalmente protegidos, mas, sobretudo, para 
con ferir eficácia e apl icabi l idade a todas as normas constitucionais. 

A interpretação constitucional não tem natureza substancia lmente d i ferente 
da que se opera em outras áreas. São, portanto, apl icáveis à interpretação 
constitucional os mesmos métodos de interpretação das demais normas ju
rídicas - gramatical ,  teleológico, s istemútico, h istórico etc. Ao lado destes, 
entretanto, como decorrência ela superioridade h ierúrquica elas normas cons
ti tuciona is, ex i stem alguns princípios e métodos próprios, que norte iam a 
interpretação das Constituições. 

O Const i tucional ismo moderno refuta a tese in claris cessai i111erpre1a1io," 
que entendia ser desnecessária a interpretação se o conteúdo do d isposi t ivo 
a ser aplicado fosse por demais ev idente. Modernamente, é reconhec ida a 
impresc ind ib i l idade da interpretação em todos os casos, espec ia lmente quando 
se trata de leis constitucionais. 

Con forme nos ensina o consti tucional ista Canot i lho,  "toda a norma é 
s igni ficativa, mas o significado não const i tu i  um dado prévio;  é, s im ,  o re
sul tado da tarefa interpretat iva". 

8.1 . Correntes i nterpretativistas e não interpretativistas 

O Prof. J .  J .  Gomes Canoti l ho destaca duas correntes que polarizam a 
problemática da in terpretação constituc ional nos Estados Un idos da A mérica, 
quais sejam:  a interpretat ivista e a não interpretat iv ista. 

21 O velho brocardo in claris cessa/ interpreta/ia pressupõe a existência de leis cuja redaçào. 
se bem cuidada, impediria dúvidas, obscuridades ou contradições, tornando dispensável a 
atividade interpretativa. 
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As co rren tes i n t c rp rl' l a t i v is las  cons idt:rarn que os j u ízes, ao i nter
pretarem a Const i tu ição, devem l i m itar-se a captar o sent ido dos precei tos 
expressos na Const i tu ição, ou, pelo menos, nela  c laramente impl íc i tos. O 
i n terpreta t iv ismo, embora não se confunda com o l i tera l ismo - segundo o 
qua l  a competência i nterpreta t iva dos j u ízes va i  apenas até onde o texto 
claro da i nterpretação lhes permi te · - ,  aponta conH> l i m i tes de competência 
i nterpretat iva a textura semântica e a von tmk do legislador. Enfim, para os 
i nterpretat iv i stas, o contro le jud ic ia l  dos a t os l e g i s l a t i vos tem dois l i m i tes 
c laros: o da própria Const i tu i ção escri ta c 1l da vontade do poder pol í t ico 
democrático. 

As co rre n t es não i n t c rp n· t a t i Y is t a s  clell:: ndern a poss ib i l idade e a neces
s idade de os j u ízes invocarem e apl icarem v a l ores e princ íp ios substan t ivos 
- princíp ios da l iberdade e da j ust iça - con tra atos da responsab i l i dade do 
Legis lativo em descon form idade com o projeto da Cons t i tu i ção. Deve-se, 
portanto. apelar para os valores substa n t ivos j us t iça, igua ldade, l i berdade 
- e não apenas ou prevalentemente para o pri 1Kíp io  democrá t ico, a fim de 
perm i t i r  aos j u ízes uma competência i n tcrpre1<1 t i va .  

8.2. M étodos d e  interpretação 

Nos dias atuais, a interpretação das normas const i tuc ionais rea l i za-se 
pela apl icação ele um conjunto ele métodos desen volv idos pela doutr ina e 
pela j ur i sprudênc ia com base em cri térios ou prem issas d i ferentes, mas, em 
gera l .  rec iprocamente complementares. o que con f i rma a natureza un i tár ia 
da a t iv idade interpretat iva. 

O const i tucional i s  ta português J .  J .  Gomes Canoti l ho, não obstante reco
nheça o caráter hol íst ico da at iv idade ele i n tcrprctaç<io const i tuciona l .  descreve 
seis d i ferentes métodos pelos qua is  e la pode se desenvolver, quais  sejam :  
o método jur íd ico, o método tópico-problemático, o método hermcnêut ico
-concret izador. o método c ient í fico-espi r i tua l .  a metód ica j u rídica normat ivo-
-estruturante e a interpretação comparat iva .  

Apresentamos. a seguir, uma s íntese da l ição do renomado cons t i tuc io
nal i s  ta l uso acerca das característ icas dos c1 i l"cn:n tes métodos. 

8.2. 1 .  o rnetoclo juriclico (método herm enêu tico clássico) 

O método j urídico adota a premissa de que a Const i tu ição é, para todos 
os efei tos, uma le i .  Logo, i nte1vretar a Const i tu içào é i nterpretar uma l e i .  

Para captar o sentido ela le i  const i tucional devem ser  u t i l i zados os cânones 

ou regras trad ic ionais da hermenêut ica. 
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O sentido das normas constitucionais desvenda-se através da util ização, 
como elementos i nterpretativos: (a) do elemento fi lológico ( l i teral, gramati
cal, textual); (b) do elemento lógico (sistemático); (c) do elemento h istórico 
(análise do contexto em que se  desenrolaram os trabalhos do constitui nte e 
dos registros dos debates então travados); (d) do elemento teleológico (per
quirição da final idade da norma); (e) do elemento genético ( investigação das 
origens dos conceitos empregados no texto constitucional). 

Por esse método, atribui-se grande importância ao texto da Constituição, 
uma vez que este é adotado como ponto de partida para a tarefa do i ntér
prete, e, sobretudo, como limite de sua atuação: a função do intérprete é 
desvendar o sentido do texto, sem i r  além do teor l i teral dos seus preceitos, 
menos ainda contrariá-los. 

. 8.2.2. O método tópico-problemático 

O método tópico-problemático, no âmbito do direito constitucional, parte 
das seguintes premissas: ( 1 )  a interpretação constitucional deve ter um caráter 
prático, buscando resolver problemas concretos; (2) as normas constitucionais 
têm caráter fragmentário (não abrangem todas as situações passíveis de ocorrer 
na real idade social, mas só as mais relevantes) e indeterminado (possuem 
elevado grau de abstração e generalidade); (3) as normas constitucionais 
são abertas, por isso, não podem ser apl icadas mediante simples operações 
de subsunção (enquadramento direto de casos concretos nas hipóteses nelas 
descritas), o que implica deva ser dada preferência à discussão do problema. 

Esse método, então, propõe a interpretação da Constituição mediante um 
processo aberto de argumentação entre os vários participantes (plural ismo 
de intérpretes), tentando adaptar ou adequar a norma constituc ional ao pro
blema concreto. Em síntese, procura-se solucionar o problema "encaixando" 
em uma norma constitucional, ou conjunto de normas, a solução que se 
pretende adotar. 

Para J. J .  Gomes Canotilho a adoção desse método merece sérias reti
cências, pois além de poder conduzir a um casuísmo sem limites, a inter
pretação não deveria partir do problema para a norma, mas desta para os 
problemas. 

8.2.3. O método hermenêutico-concretizador 

O método hermenêutico-concretizador reconhece a importância do aspecto 
subjetivo da interpretação, ou seja, da pré-compreensão que o intérprete possu i 
acerca dos elementos envolvidos no texto a ser por ele interpretado. 
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Essa pré-compreensão faz com que o intérprete, na primeira leitura do 
texto, extraia dele um determinado conteúdo, que deve ser comparado com 
a realidade existente. Desse confronto, resulta a reformulação, pelo intérpre
te, de sua própria pré-compreensão, no intuito de harmonizar os conceitos 
por ele preconcebidos àqui lo que deflui do texto consti tucional, com base 
na observação da realidade social .  Essa reformulação da pré-compreensão e 
consequente releitura do texto, cotejando cada novo conteúdo obtido com a 
real idade social, deve repetir-se sucessivamente, até qut.: se chegue à solução 
mais harmoniosa para o problema. 

Impõe-se, assim, um "movimento de ir e vir", do subjetivo para o objeti 
vo - e, deste, de volta para aquele -, mediante comparação entre os diversos 
conteúdos que se extraem do texto, decorrentes de sucessivas reformulações 
da pré-compreensão do intérprete, e o contexto em que a norma deve ser 
aplicada (real idade social) .  Esse "movimento ele ir e vir" é denominado 
"círculo hermenêutico": 

Esse método reconhece que a interpretação implica um preench imento 
ele sentido juridicamente criador, em que o intérprete efetua uma ativ idade 
prático-normativa, concretizando a norma, a part ir de uma situação históri
ca concreta, para a esta apl icá- la. Não autoriza, entretanto, uma criação de 
sentido l ivre, exclusivamente a partir da pré-compreensão ele conceitos que 
o intérprete traz consigo. Ex ige o método que o intérprete, pau latinamente, 
encontre o sentido do texto, comparando o resultado que advém de diversas 
leituras - cada qual baseada na sua pré-compreensão, sucessivamente refor
mulada - com a realidade a que ele deve ser apl icado. 

No fundo, esse método vem realçar e i luminar vários pressupostos da 
tarefa interpretativa : ( 1 )  os pressupostos subjetivos, dado que o in térprete 
desempenha um papel criador (pré-compreensão) na tarefo de obtenção do 
sentido do texto constituciona l ;  (2) os pressupostos objetivos. isto é, o contexto, 
atuando o intérprete como operador de mediações entre o texto e a s i tuação 
cm que se aplica; (3 )  relação entre o texto e o contexto com a mediação 
criadora cio intérprete, transformando a interpretação cm "movimento ele ir 
e vir" (círculo hermenêutico). 

O método hermenêutico-concretizaclor a fasta-se do método tópico-proble
mático, porque enquanto o ú l timo pressupõe ou admite o primado do problema 
sobre a norma, o primeiro reconhece a prevalência do texto constitucional, 
ou seja, que se deve pati ir  da norma constitucional para o problema. 

8.2.4. O método cientifico-espiritual 

Este método baseia-se na premissa de que o intérprete deve levar em conta 
os valores subj acentes ao texto consti tucional ,  integrando o sentido de suas 
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normas a partir da "captação espiritual" da rea l idade da comunidade. Adota-se 
a ideia de que a i nterpretação visa não tanto a dar resposta ao sentido cios 
conceitos do texto constituc ional, mas fundamentalmente a compreender o 
sentido e a real idade da Consti tuição, em sua articulação com a i ntegração 
espiritual real da comunidade. 

Em síntese, o método c ientífico-espir i tual  é um método ele cunho so
ciológico, que anal isa as normas consti tucionais não tanto pelo seu sentido 
textual ,  mas precipuamente a partir ela ordem de valores subjacente ao texto 
consti tucional, a fim de alcançar a integração da Constitu ição com a real idade 
espiri tual da comunidade. 

8.2.5. O método normativo-estruturante 

Este método dá relevância ao fato de não haver identidade entre norma 
jurídica e texto normativo. A norma consti tucional abrange um "pedaço da 
rea l idade social"; ela é conformada não só pela at ividade legislativa, mas 
também pela jurisdicional e pela administrat iva.  

Consequentemente, o intérprete eleve identificar o conteúdo da norma 
constitucional mediante a anál ise de sua concret ização normat iva em todos 
os níveis. A tarefa de investigação compreende a interpretação do texto ela 
norma (elemento l iteral da doutrina clássica), e também a verificação dos 
modos de sua concretização na real idade soc ia l .  

Pretende-se que o conteúdo da  norma, assim determinado, exatamente 
por levar em conta a concretização da Const i tu ição na real idade soc i a l ,  seja  
apl icável à tomada de decisões na  resolução ele problemas práticos. 

8.2.6. A interpretação comparativa 

A interpretação comparativa pretende captar a evolução de i nst i tutos ju
rídicos, normas e conceitos nos vários ordenamentos juríd icos. identi ficando 
suas semelhanças e diferenças, com o i ntu i to ele esclarecer o significado 
que eleve ser atribu ído a determinados enunciados l inguísticos u t i l i zados na 
formulação de normas constitucionais. 

Por meio dessa comparação, é possíve l  estabelecer uma comunicação 
entre várias Consti tuições e descobrir critérios apl i cáveis na busca da melhor 
solução para determinados problemas concretos. 

8.3. Princípios de i nterpretação 

Ao lado cios métodos acima descritos - e como d iretrizes de sua apl i cação 
- a doutrina identifica a existência de determinados princípios específicos 
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de interpretação consti tuciona l .  Ma is  uma vez adotamos como referência a 
doutrina cio const i tucional ista lus i t ano .1. J .  Gomes Canoti l ho, para quem os 
segui ntes princípios merecem nota : princ ípio ela unidade eia Const i tu ição, 
princípio do efei to integrador, pri nc íp io  da máxima efetividade, pr incípio da 
justeza, princípio ela concordiincia prút ica e princípio da força normativa da 
Const ituição. 

8. 3. 1. Princípio da unidade do Comtituição 

Segundo este princípio, o texto de urna Constitu ição deve ser interpretado 
de forma a evi tar contradições (ant inomias) entre suas normas e, sobretudo, 
entre os princíp ios consti tucionalmente estabe lec idos. O princípio da unidade 
obriga o intérprete a considerar a Const i tu ição na sua global idade e a procurar 
harmonizar os espaços ele tensão cx i stentcs entre as normas const i tucionais 
a concretizar. 

En fi m, o in térprete, os ju ízes e as dema is autoridades encarregadas de 
apl icar os comandos const i tuc iona i s  devem considerar a Const i tu ição na 
sua globa l idade, procurando harmon izar suas aparen tes contrad ições. De
verão sempre tratar  as normas const i tuc ionais  não como normas isoladas 
e d ispersas, mas como prece i tos i n tegrados num s is tema i nterno u n i tário 
ele normas e princ ípios,  cornpreenclenclo-os, na medida do poss íve l ,  como 

se fossem obra de um só autor. ex pressão ele uma un idade harmônica e 
sem contrad ições. 

Como decorrência cio pri nc íp io ela un idade da Constitu ição, temos que: 

a)  todas as normas cont idas numa Const i tu ição formal têm igual d ignidade 

·- não há h ierarqu ia,  re lação de subordinação entre os d ispos i t i vos da Lei 

Maíor; 

b) não existem normas const i tuc ionais  originárias i ncons t i tucionais - devido à 
ausência  de h ierarq u i a  entre os d i ferentes d ispos i t ivos const i tucionais,  não 

se pode reconhecer a incons t i tuc ional idade ele u m a  norma const i tucional  

em face de outra.  a i nda que uma delas const i l l la c láusu la  pétrea; 

c )  não existem ant inomias normat ivas verdadeiras entre os d isposi t i vos cons

t ituc ionais - o texto const i tucional  clevcrú ser l ido e interpretado de modo 

harmônico e com ponderação de seus pri ncíp ios. c l i m innndo-sc com isso 

eventua is ant inomias aparentes. 

8.3.2. Principio do efeito integrodor 

Corolário do princípio da un idade da Const i tu ição, o princíp io i ntegrador 
sign i fica que, na resolução cios problemas jurídico-consti tucionais, deve-se dar 
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primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política 
e social e o reforço da unidade pol ítica. 

8.3.3. Princípio da máxima efetividade 

O princípio da máxima efetividade (ou princípio da eficiência, ou prin
cípio da interpretação efetiva) reza que o intérprete deve atribuir à norma 
constitucional o sentido que lhe dê maior eficácia, mais ampla efetividade 
social .  

Embora sua origem esteja l igada à eficác ia das normas programáticas, 
é hoje princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas consti
tucionais, sendo, sobretudo, invocado no âmbito dos direitos fundamentais 
(em caso de dúvida, deve-se preferir a interpretação que l hes reconheça 
maior eficácia) .  

8.3.4. Princípio da justeza 

O princípio da justeza (ou da conformidade funcional) estabelece que o 
órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resul
tado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional estabelecido 
pelo legislador constituinte. 

Ass im,  a apl icação das normas constitucionais proposta pelo intérprete 
não pode impl icar al teração na estrutura de repartição de poderes e exercí
cio das competênc ias consti tucionais estabelecidas pelo poder constituinte 
originário .  

8.3.5. Princípio da harmonização 

Este princípio é decorrência lógica do princípio da unidade da Cons
t i tu i ção, exigindo que os bens jurídicos constitucionalmente protegidos 
possam coex istir harmoniosamente, sem predomínio, em abstrato, de uns 
sobre outros. 

O princípio da harmonização (ou da concordância prática) impõe a 
coordenação e combinação dos bens jurídicos - quando se verifique conflito 
ou concorrência entre eles - de forma a evitar o sacrificio (total) de uns em 
relação aos outros. 

Fundamenta-se na ideia de igualdade de valor dos bens constitucionais 
(ausência de hierarquia entre dispositivos constitucionais) que, no caso de 
conflito ou concorrência, impede, como solução, a aniqui lação de uns pela 
apl icação de outros, e impõe o estabelecimento de l imites e condicionamentos 
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recíprocos de forma a consegu ir uma harmonização ou concordância prática 
entre esses d ispositivos. 

8.3.6. Princípio da força normativa da Constituição 

Concebido por Konrad Hesse, esse princípio impõe que, na i nterpretação 
constitucional, seja dada prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta 
os pressupostos da Constituição (normativa), possam contribuir para uma 
eficácia ótima da Lei Fundamental .  

Segundo esse postulado, o intérprete deve valorizar as  soluções que 
possibi l item a atual ização normativa, a eficácia e a permanência da Cons
t i tuição. 

Enfim, o intérprete não deve negar eficácia ao texto constitucional, mas 
sim lhe conferir a máxima aplicabi l idade. 

8.3.1 In terpretação conforme a Constituição 

O princípio da interpretação conforme a Constituição impõe que, no 
caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas (que admitem mais de 
uma interpretação), dê-se preferência à interpretação que lhes compatibil ize 
o sentido com o conteúdo da Constituição. 

Como decorrência desse princípio, temos que: 

a) dentre as várias possibi l idades de interpretação, deve-se escolher a que não 
seja contrária ao texto da Constituição; 

b) a regra é a conservação da val idade da lei, e não a declaração de sua 
inconstitucionalidade; uma lei não deve ser declarada inconstitucional quan
do for possível conferir a ela uma interpretação em conformidade com a 
Constituição. 

Porém, a doutrina e a jur i sprudência apontam l imites à uti l ização da 
interpretação conforme a Constituição: 

a) o intérprete não pode contrariar o texto l iteral e o sentido da nonna i nter
pretada, a fim de obter concordância da lei com a Constituição; 

b) a i nterpretação conforme a Constituição só é admitida quando existe, de 
fato, um espaço de decisão (espaço de interpretação) em que sejam admis
síveis várias propostas interpretativas, estando pelo menos uma delas em 
conformidade com a Constituição, que deve ser preferida às outras, em 
desconformidade com ela; 
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e) no caso de se chegar a um resultado interpretativo de uma lei  inequivoca
mente em contradição com a Constituição, não se pode ut i l izar a interpre
tação conforme a Constituição; nessa hipótese, impõe-se a declaração da 
inconstitucional idade da norma; 

d) deve o intérprete zelar pela manutenção da vontade do legislador, devendo 
ser afastada a interpretação conforme a Constituição, quando dela resu ltar 
uma regulação distinta daquela originariamente almejada pelo legislador. Se 
o resultado interpretativo conduz a uma regra em manifesta dissintonia com 
os objetivos pretendidos pelo legislador, há que ser a fastada a interpretação 
conforme a Consti tuição, sob pena de transformar o intérprete cm i legítimo 
legislador positivo. 

8.4. Teoria dos poderes implícitos 

Para finalizar o assunto "interpretação da Constituição", cabe mencionar, 
brevemente, a denominada "teoria dos poderes impl ícitos" (imp/ied powers). 

Essa doutrina, desenvolv ida pelo constituc ional ismo norte-americano, 
adota a premissa de que a atribuição, pela Constitu ição, de uma determi
nada competência a um órgão, ou o estabeleci mento de um fim a ser por  
e le  atingido, impl ici tamente confere os poderes necessários à execução 
dessa competência ou à consecução desse fim (se a Constituição preten
de o fim, entende-se que tenha assegurado os meios para a satisfação 
desse fi m).  

Segundo esse postulado, a atribuição de competências constitucionais 
impl ica a correspondente atribuição de capacidade para o seu exercício. Dessa 
forma, na interpretação da abrangência ou do conteúdo de um poder consti
tuc ionalmente atribuído, todos os meios ordinários e apropriados a executá-lo 
devem ser vistos como parte desse próprio poder. Yale dizer, sempre que a 
Constitu ição outorga um poder, uma competência, ou indica um fim a ser 
atingido, incluídos estão, implicitamente, todos os meios necessários à sua 
efetivação, desde que guardada uma relação ele adequação entre os meios e 
o fim (princípio da proporcionalidade). 

Em resumo, para os que propugnam essa doutrina, a outorga constitu
cional de uma competência, ou a indicação de um objetivo a ser atingido, 
deve ser interpretada presumindo-se que às autoridades públicas foram, 
simultânea e implicitamente, conferidos os poderes necessários e suficientes 
para o desempenho daquela competência ou para a concretização material 
daquele objetivo. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em 
importantes julgados, a aplicabil idade da teoria dos poderes impl ícitos no 
Bras i l .  Com fundamento nessa teoria, por exemplo, nossa Corte Suprema 
reconheceu ao Tribunal de Contas da União competência para a concessão 
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de med i d as ca ute lares no desempenho de suas atribuições constitucionais, 
estabelecidas no art. 7 1 da Carta da Repúbl ica_ Conforme o entendimento 
do STF, vale frisar, o fato de o art. 7 1  da Constituição Federal outorgar 
explicitamente diversas atribuições ao Tribunal de Contas da União impl ica 
reconhecer a outorga i m p l íc i ta  dos meios necessários à integral e eficiente 
real ização de tais atribuições, dentre os quais a concessão de medidas cau
telares, quando tal providência for indispensável para garantir a efetividade 
de suas decisões de mérito. 





Capítu lo 2 

PODER CONSTITUINTE 

1. CONCEITO · . . 

Nos Estados que adotam Constituição do tipo rígida, há uma n ítida dis
tinção entre o processo legislativo de elaboração de normas constitucionais 
e o processo legislativo de elaboração das demais normas do ordenamento. 

Nesses Estados, identificam-se duas categorias de legisladores, a saber: 
o legislador constituinte, com competência para elaborar normas constitu
cionais, e o legislador ordinário, com competência para elaborar as normas 
infraconstitucionais do ordenamento. 

O poder constituinte é aquele exercido pelo primeiro dos legisladores 
mencionados, ou seja, é o poder de elaborar e modificar normas constitu
cionais. É, assim, o poder de estabelecer a Constituição de um Estado, ou 
de modificar a Constituição já existente. 

A teoria do poder constituinte foi inicialmente esboçada pelo abade 
francês Emmanuel Sieyês, alguns meses antes da Revolução Francesa, em 
sua obra "Qu 'est-ce que le Tiers-État?" ("O que é o Terceiro Estado?"). 
I nspirou-se nas ideias i luministas em voga no século XVI I I ,  e foi aperfeiço
ada pelos constitucionalistas franceses posteriores, com destaque para Carré 
de Malberg (que incorporou a ela a ideia de soberania popular, preconizada 
por Rousseau). 

O ponto fundamental dessa teoria - que explica a afirmação de que ela 
somente se apl ica a Estados que adotam Constituição escrita e rígida, e faz 
com que ela al icerce o princípio da supremacia constitucional - é a distin
ção entre poder constituinte e poderes constituídos. O poder constituinte é o 
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poder que cria a Constituição. Os poderes constituídos são o resultado dessa 
criação, isto é, são os poderes estabelecidos pela Constituição. 

2. TITULARIDADE · 

A teoria do poder constituinte está relacionada com a legitimidade do 
poder, com a soberania nacional e a soberania popular em um dado Estado. 
Nasceu do fortalecimento do racionalismo, em oposição ao poder absoluto 
das monarquias de direito divino, com a substituição de Deus pela naçiio, 
como titular da soberania. Para Sieyes, o titular legítimo do poder constituinte 
seria unicamente a N ação. 

Contemporaneamente, porém, é hegemônico o entendimento de que o 
titular do poder constituinte é o povo (e . não mais a nação), pois só este 
tem legitimidade para determinar quando e como deve ser elaborada uma 
nova Constituição, ou modificada a já existente. A soberania popular, que é, 
na essência, o poder constituinte do povo, é a fonte única de que procedem 
todos os poderes públicos do Estado. Mesmo nos regimes ditatoriais é o povo 
o único e legítimo titular do poder constituinte (o que se dá, nesse caso, 
conforme será expl icado no item seguinte, é a usurpação desse poder). 

3. FORMAS DE EXERCÍCIO . . · . · 

O poder constituinte ongmano pode mani festar-se na criação de um 
novo Estado (por exemplo, as desintegrações do Império Otomano, da União 
Soviética, da Iugoslávia deram origem a vários novos Estados), ou na re
fundação de um Estado, com a substituição de uma Constituição por outra, 
como ocorre no caso de golpe, revolução, desagregação social, ou mesmo, 
se assim desejar o povo, em períodos de normalidade social. No primeiro 
caso - criação do Estado -, temos o denominado poder constituinte h i s t ó r i co  
e,  nos demais, o poder constituinte rrvolucion ú río. 

Conquanto na atualidade haja um consenso teórico em afirmar que é o povo 
o t i t u l a r  do poder constituinte, o seu exercício nem sempre tem se realizado 
democraticamente. De fato, em diversos países o poder constituinte tem sido 
exercido por ditadores ou por grupos que se alçam ao poder mediante a rup
tura da ordem democrática, resultando na criação autocrática da Constituição. 
Trata-se de uma forma de exercício do poder constituinte pela única vontade do 
detentor do poder, sem nenhuma representação nem participação do povo. 

Observa-se, assim, que, não obstante a titularidade do poder constituinte 
seja  sempre do povo, temos duas formas distintas para o seu exercício: ele-
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mocrática (poder constituinte legítimo) ou a u tocrút ica (poder constituinte 
usurpado). 

O exercício autocrático do poder constituinte caracteriza-se pela deno
minada o u torga : estabelecimento da Constitu ição pelo indivíduo, ou grupo, 
líder do movimento revolucionário que o alçou ao poder, sem a participação 
popular. É ato unilateral do governante, que autolimita o seu poder e impõe 
as normas constitucionais ao povo (e, teoricamente, a si mesmo). 

A outorga constitui, portanto, a criação autocrática da Constituição, um 
exerc ício do poder constituinte pela única vontade do detentor do poder, 
sem a representação nem participação dos governados, do povo, destinatários 
do poder. Temos, nesse caso, o que a doutrina chama de poder constituinte 
usurpado (Jorge Miranda; Paulo Bonavides). 

O exercício democrático do poder constituinte ocorre pela assem b l e i a  
n ac i o n a l  c o n s t i t u i n t e  ou convenção : o povo escolhe seus representantes 
(democracia representativa), que formam o órgão constituinte, i ncumbido de 
elaborar a Constituição do tipo p ro m u l ga d a .  

A atuação do  poder constituinte por meio de  uma assembleia nacional 
constituinte ou convenção composta de representantes do povo democratica
mente eleitos é a forma típica de exercício democrático do poder constitu inte, 
desde as origens do constitucionalismo (Convenção de Fi ladélfia de 1 787 e 
Assembleia Nacional Francesa de 1 789). Com a uti l ização desse sistema, o 
povo, legítimo titular do poder constitu inte, democraticamente, confere poderes 
a seus representantes especialmente eleitos para a elaboração e promulgação 
da Constituição. 

No exercício democrático do poder constituinte pode, ainda, haver maior 
participação popular do que a verificada na mera eleição de representantes 
para compor o órgão constitu inte (democracia representativa). 

Com efeito, é possível a participação direta do povo no processo de 
elaboração ou de aprovação da Constituição (democracia part icipativa), por 
meio de p lebiscito ou referendo, ou mediante apresentação, ao órgão cons
titu inte, de propostas populares de dispositivos constitucionais para serem 
apreciadas e, se aprovadas (com ou sem modificações), incorporadas ao texto 
da Constituição (uma espécie de "iniciativa popular constitucional"). 

H istoricamente, tem sido mais frequente a democracia partic ipativa traduzir
-se na sujeição do texto constitucional à aprovação do povo: a Constituição é 
elaborada pela assembleia constituinte ou convenção e, ulteriormente, submetida 
a aprovação ou rejeição pelo povo, em sufrágio - referendo popular. 

Na h istória constitucional do Brasi l ,  o poder constituinte nem sempre 
se exercitou segundo o princípio da legitimidade democrática. A lém disso, 
nenhuma de nossas Constituições teve seu texto, elaborado pelo órgão cons-
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tituinte formalmente incumbido dessa tarefa, aprovado em referendo popular 
(somente a Constituição de 1 937, autoritária, outorgada, previa um plebiscito 
para a aprovação de seu texto, mas esse plebiscito nunca chegou a ser con
vocado - caso tivesse ocorrido, teria sido um caso típico de Constitu ição 
cesarista). Todas as nossas Constituições democráticas foram promulgadas 
diretamente pela assembleia constituinte, sem qualquer participação popular 
direta no ato de promulgação. 

Apesar disso, podemos apontar como resultantes do exercício legítimo 
(democrático) do poder constituinte as Constituições de 1 89 1 ,  de 1 934, de 
1 946, e a vigente, de 1 988. Foram outorgadas, resu ltando de usurpação do 
poder constituinte, as Cartas de 1 824, 1 93 7, 1 967 e 1 969. 

Seja qual for a forma de exercício do poder constituinte - legítima ou 
mediante usurpação - um ponto deve ficar claro: sempre que houver ruptura 
da ordem constitucional estabelecida, e sua substituição por uma outra, ocor
re manifestiu;ão do poder constitu inte, ou seja, a nova Constituição será 
sempre obra do poder constituinte, mesmo que imposta mediante exercício 
i legítimo desse poder. 

O fato de residir no povo a titularidade do poder constituinte não tem 
relevância para determinar quando há manifestação do poder constituinte, 
vale dizer, mesmo nos casos em que há usurpação desse poder, e uma nova 
Constituição é outorgada por um ato autoritário, não democrático, o só fato 
de substituir-se o ordenamento constitucional vigente por um outro consubs
tancia manifestação do poder constituinte; essa criação e imposição de uma 
nova ordem constitucional é obra do poder constituinte originário. 

4. . ESPÉCIES 

São duas as clássicas espec1es de poder constituinte identificadas pela 
doutrina: o originário e o derivado. 

Embora pouco estudados pela doutrina pátria, alguns autores têm destaca
do, também, a existência do poder constituinte difuso e do poder constituinte 
supranacional . 

4. 1 .  Poder constituinte orig inário 

Poder constituinte originário (inaugural, fundacional, primogênito, ge
nuíno, primário, de primeiro grau ou inicial) é o poder de elaborar uma 
Constituição. 

No procedimento de elaboração de uma nova Constituição, podemos 
identificar dois momentos de atuação do poder constituinte originário, que 
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se sucedem: um momento material e um momento formal, de onde decorrem 
as noções de poder const i tu inte material  e poder cons titu in te fo r m a l ,  
concebidas pelo constitucional ista português Jorge Miranda. 

Num primeiro momento, temos o poder constitu inte material ,  que é 
o poder de autoconformação do Estado, segundo certa ideia de Direito. É a 
decisão política de criação de um novo Estado. 

Posteriormente, temos o poder constitu in te formal ,  que transforma 
essa "ideia de Direito" (momento material) em "regra de Direito", dotada 
de forma e força jurídica, mediante a elaboração da Constituição (momento 
formal ) .  O poder constituinte formal ,  portanto, é responsável pela elaboração 
da Constituição em si, momento em que se dá juridicidade e forma à ideia 
de Direito. 

Enfim, há sempre dois momentos no processo constituinte: o do triunfo de 
certa ideia de Direito ou do nascimento de certo regime (momento material) 
e o da formalização dessa ideia ou desse regime no texto da Consti tuição 
(momento formal). 

Na l ição de Jorge Miranda, 

são dois momentos que se sucedem e completam, o primeiro 
em que o poder constituinte é só material, o segundo em que 
é, simultaneamente, material e formal. Ou ainda: primeiro, há 
um poder constituinte material não fomial; depois, um poder 
constituinte material formal. ( . . .  ) Não somente o poder consti
tuinte formal complementa e especifica a ideia de Direito como 
é, sobretudo, através dele que se declara e firma a legitim idade 
em que agora assenta a ordem constitucional. Confere, em con
trapartida, o poder constituinte formal estabi l idade e garantia 
de permanência e ele supremacia hierárquica ou sistemática ao 
princípio normativo inerente à Constituição material. Confere 
estabil idade, visto que a certeza do Direito exige o estatuto da 
regra. Confere garantia, visto que só a Constituição formal coloca 
o poder constituinte material (ou o resultado ela sua acção) ao 
abrigo das viciss i tudes da legis lação e da prática quotidiana do 
Estado e das forças políticas. 

São cinco as tradicionais características apontadas pela doutrina para o 
poder constituinte originário :  trata-se de um poder político, inicial, i ncondi
cionado, permanente e i l imitado (ou autônomo). 

É um poder essencialmente político, fático, metaj urídico, extrajurídico 
ou pré-j urídico, pois faz nascer a ordem jurídica, isto é, a ordem jurídica 
começa com ele, e não antes dele. É o poder de criar uma Constituição, 
quando o Estado é novo (poder constituinte originário histúrico), ou quando 
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uma Constituição é substituída por outra, em um Estado já  existente (poder 
constituinte originário revolucionário). 

É um poder i n icial, porque representa a base da ordem jurídica, pois cria 
um novo Estado, rompendo completamente com a ordem anterior. Logo, não 
tem ele como referência nenhuma norma jurídica precedente; ao contrário, 
todo o ordenamento jurídico nasce a partir do momento em que ele cria a 
Constituição. 

É um poder i ncondicionado porque não está sujeito a qualquer fonna 
prefixada para manifestar sua vontade, isto é, não está obrigado a seguir 
qualquer procedimento predeterminado para realizar a sua obra. Não sabe
mos, hoje, por exemplo, por meio de que processo legislativo seria elaborada 
eventual Constituição brasileira futura, que viesse a substituir a atual. 

É permanente, pois não se esgota no momento do seu exercício, isto 
é, na elaboração da Constituição. Ele subsiste fora da Constituição e está 
apto para manifestar-se novamente a qualquer tempo, quando convocado pelo 
povo. Mesmo depois de elaborada uma nova Constituição, o poder consti
tuinte permanece em estado de dormência, de latência, na titularidade do 
povo, aguardando um momento ulterior oportuno para nova manifestação, por 
meio de um movimento revolucionário, que convoque uma nova assembleia 
nacional constituinte ou outorgue uma nova Carta Pol ítica. 

O poder constituinte originário é também um poder i l imitado ou au tô
nomo porque não tem que respeitar l imites postos pelo direito anterior, isto 
é, a ordem jurídica anterior não l imita a sua atividade de criar uma nova 
Constituição. 

Quando se afirma que o poder constituinte originário é i l im i tado (ou 
autônomo), tal natureza diz respeito ao aspecto j u rídico, isto é, à l iberdade 
de atuação do poder constituinte originário em relação a imposições da 
ordem jurídica que existia anteriormente. Assim, por exemplo, na eventual 
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar nova 
Constituição Federal, em substi tuição à atual, de 1 988 ,  o poder consti tuin
te originário poderia mudar completamente a estrutura constitucional do 
Estado brasi leiro, em seus aspectos mais elementares, sem necessidade de 
obediência a qualquer l imite imposto pelo atual ordenamento constitucio
nal .  Poderia o poder constitu inte originário abol ir  até mesmo as cláusulas 
pétreas hoje existentes (art. 60, § 4 .0), haja vista que estas constituem 
l imitação, apenas, à atuação do poder constituinte derivado, ao modificar 
o atual texto constitucional . 

O caráter i l imitado do poder constituinte originário faz com que, entre 
nós, não seja juridicamente possível fiscalizar a validade de sua obra, vale 
d izer, não é juridicamente possível ao Poder Judiciário fiscalizar a validade 
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das normas inseridas na Constituição, no momento de sua elaboração, pelo 
poder constituinte originário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
é mansa a respeito, visto que o poder constituinte não se encontra sujeito a 
quaisquer l imites impostos pela ordem jurídica interna, tampouco a l imitações 
de ordem supraposi tiva. 

Alguns constitucionalistas fazem a ressalva de que o poder constituinte 
originário deve ser v isto como i l imitado e incondicionado somente no âmbito 
do ordenamento jurídico pátrio, porque, no plano externo, não estaria legiti
mado a violar regras mínimas de convivência com outros Estados soberanos, 
estabelecidas no Direito Internacional. O Direito I nternacional funcionaria, 
pois, como uma l imitação ao poder constituinte originário, visto que seria 
juridicamente inaceitável, contemporaneamente, por exemplo, a elaboração 
de uma Constituição que contivesse normas frontalmente contrárias às regras 
internacionais de proteção aos direitos humanos. 

Além da observância aos princípios de direito internacional (princípios da 
independência, da autodeterminação e da observância de dire i tos humanos), 
o Prof. Gomes Canoti lho anota que o poder constituinte originário deve 
obediência, também, a padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, 
éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, 
nesta medida, considerados como "vontade do povo". 

Na mesma l inha, há autores que propugnam a existência de l imites im
postos pelo direito natural à atuação do poder constituinte originário. Para 
eles, imperativos de dire i to suprapositivo, de valores éticos superiores, de 
uma consciência jurídica coletiva imporiam l imi tes ao conteúdo das normas 
constitucionais postas pelo constituinte originário. 

Ex iste, a inda, uma terce ira espéc ie de objeção, de ordem lógica, ao 
caráter i l im itado do poder constitu inte originário. Importantes constitu
c ional i stas afirmam que não poderiam ser estabelecidas na Const i tu ição 
normas que impl iquem a aniqui lação ou o desapareci mento do Estado, 
a abdicação à sua soberania ou à sua identidade (seria invál ido, por 
exemplo, disposit ivo constitucional que previsse a anexação do Estado 
por outro). 

Em que pesem essas ressalvas - algumas, como a última, inegavelmente 
congruentes com a própria natureza do poder constituinte - no Bras i l  pre
domina a doutrina posit ivista, segundo a qual não há l imi tes à atuação do 
poder constituinte originário. Com isso, pode-se dizer que, teoricamente, o 
poder constituinte originário, em nosso País, é i l imitado na sua função de 
iniciar a ordem jurídica do novo Estado, não devendo obediência ao direito 
internacional, tampouco a considerações de ordem suprapositiva, advindas 
do direito natural ,  ou a quaisquer outras. 
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4.2. Poder constituinte derivado 

O poder consti tu inte derivado ( instituído, constituído, secundário ou 
de segundo grau) é o poder de modificar a Constituição Federal e, também, 
de elaborar as Constituições estaduais. 

Esse poder é criado pelo poder constituinte originário, está previsto e regula
do no texto da própria Constituição, conhece limitações constitucionais expressas 
e implícitas e, por isso, é passível de controle de constitucionalidade. 

Tem como características ser um poder jurídico, derivado, l imitado (ou 
subordinado) e condicionado. 

É um poder j u rídico porque integra o Direito, está presente e regulado 
no texto da Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1 988, por 
exemplo, o poder de emenda está expressamente indicado e regrado no art. 
60 do texto constitucional. 

É derivado porque é instituído pelo poder constituinte originário, para 
modificar e complementar a sua obra. 

É l imitado ou su bordinado porque encontra l imitações constitucionais 
expressas e implícitas, não podendo desrespeitá-las, sob pena de inconstitu
cionalidade. É por força dessa característica que identificamos, na vigente 
Constituição Federal de 1 988, a presença de cláusulas pétreas, expressas e 
impl ícitas (núcleo inabolível da Constituição, adiante estudado nesta obra). 

É condicionado porque a sua atuação deve observar fielmente as regras 
predeterminadas pelo texto constitucional. Na aprovação de uma emenda 
à Constituição Federal, por exemplo, deverá ser estritamente observado o 
procedimento estabelecido no art. 60 da Constituição Federal, sob pena de 
inconstitucionalidade. 

O poder constituinte derivado subdivide-se em poder constituinte refor
mador e poder constituinte decorrente. 

O poder constitu in te derivado reformador é o poder de modificar a 
Constituição Federal de 1 988, desde que respeitadas as regras e l imitações 
impostas pelo poder constituinte originário. Esse poder de modificação do 
texto constituc ional baseia-se na ideia de que o povo tem sempre o direito 
de rever e reformar a Constituição. 

Na Constituição Federal de 1 988, o exercício do poder constituinte 
derivado foi atribuído ao Congresso Nacional para alteração do texto cons
titucional mediante dois procedimentos distintos: procedimentos de emenda 
(art. 60) e de revisão constitucional (ADCT, art. 3 .0). 

Com efeito,  o poder constituinte originário estabeleceu dois procedimentos 
distintos para modificação do texto constitucional pelo poder constituinte de-
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rivado reformador, a saber: o procedimento rígido de emenda const i tuciona l ,  
previsto no art. 60 da Constituição, e o procedimento simplificado de revisão 
constitucional,  previsto no art. 3 .º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT (esses procedimentos e l imitações serão examinados em 
momento futuro, no estudo das regras de modificação da CF/ 1 988) .  

A doutrina classifica as l imitações que podem ser impostas pelo poder 
constituinte originário à atuação do poder constituinte derivado reformador, 
ao modificar o texto constitucional, em quatro grupos, a saber: 

a) temporais - quando a Constituição estabelece um período durante o qual 
o seu texto não pode ser modificado; 

b) circunstanciais - quando a Constituição veda a sua modificação durante 
certas circunstâncias excepcionais, de conturbação da vida do Estado; 

c) materiais - quando a Constituição enumera certas matérias que não poderão 
ser abolidas do seu texto. pelo refonnador; 

d) processuais ou formais - quando a Constituição estabelece certas exigên
cias no processo legislativo de aprovação de sua modificação, tornando este 
distinto e mais laborioso do que aquele estabelecido para a e laboração das 
demais leis do ordenamento (é a existência dessas l imitações que caracteriza 
uma Constituição como rígida). 

O poder constitu in te derivado decorrente é o poder que a Constituição 
Federal de 1 988 atribui aos estados-membros para se auto-organizarem, por 
meio da elaboração de suas próprias Constituições (CF, art. 25  c/c ADCT, art. 
1 1  ) . É, portanto, a competência atribuída pelo poder consti tuinte originário 
aos estados-membros para criarem suas próprias Constituições, desde que 
observadas as regras e l imitações impostas pela Constituição Federal. 

Entendemos que a Constituição Federal também atribui ao Distrito Fe
deral o poder constituinte derivado decorrente, consistente na competência 
para elaborar sua Lei Orgânica. 

Com efeito, considerando que o Distrito Federal é ente federado dotado 
de autonomia pol ítica (CF, art. 1 8), titular de competências legislativas dos 
estados-membros (CF, art. 32, § l .º), e, especialmente, que a sua competência 
para elaborar a Lei Orgânica deriva diretamente da Constituição Federal (art. 
32), não vemos razões para lhe negar a titularidade do poder constituinte 
derivado decorrente. 

Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, cabe ressal tar que 
o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado em reiterados julgados no 
sentido de que a Lei Orgânica do Distrito Federal é norma equ iparada à Cons
tituição estadual ,  possuindo natureza de "verdadeira Constituição local" . 1  

' RE 577.025, rei. Min. Ricardo Lewandowski. 1 1 . 12.2008. 
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Já os municípios, embora dotados de autonomia política, administrativa e 
financeira, com competência para elaborar suas próprias Leis Orgânicas (CF, 
art. 29), não dispõem de poder constituinte derivado decorrente. 

Assim entendemos porque a competência que foi outorgada aos muni
cípios para elaboração de suas Leis Orgânicas é condicionada à observância 
não só da Constituição Federal, mas também da Constituição do respectivo 
estado-membro ("respeitado o disposto na Constituição Federal e na Cons
tituição Estadual'', estabelece o art. 1 1  do ADCT), com o que temos que 
sua capacidade de auto-organização não deriva direta e exclusivamente do 
constituinte originário federal .  

Enfim, feitas essas considerações, podemos concluir que o poder cons
tituinte derivado decorrente é aquele atribuído aos estados-membros para 
e laboração de suas próprias Constituições (CF, art. 25), bem como ao Dis
trito Federal ,  para elaboração de sua Lei Orgânica (CF, art . 32). Esse poder, 
porém, não foi estendido aos municípios. 

4.3. Poder constituinte d ifuso 

Poder constituinte difuso é o poder de fato que atua na etapa da mu tação 
constitucional,  meio informal de alteração da Constituição. Cabe a ele, portanto, 
a lterar o conteúdo, o alcance e o sentido das normas constitucionais, mas de 
modo informal, sem qualquer modificação na literalidade do texto da Constituição. 

É chamado de difuso porque não vem formal izado (positivado) no texto 
das Constituições. É um poder de fato porque nascido do fato social, polí
t ico e econômico. É meio i n formal  porque se manifesta por intermédio das 
mutações constitucionais, modificando o sentido das Constituições, mas sem 
nenhuma alteração do seu texto expresso. 

Nas precisas palavras do Professor Uadi Lammêgo Bulos, "enquanto o 
poder originário é a potência, que faz a Constituição, e o poder d e r i vado,  
a competência,  que a reformula, o poder d i fuso é a força invisível que a 
a ltera, mas sem mudar-lhe uma vírgula sequer". 

As mutações constitucionais (vicissitudes constitucionais tácitas, mudanças 
s i lenciosas da Constituição, transições constitucionais, processos de fato, proces
sos indiretos, processos não formais, processos informais, processos oblíquos) 
serão objeto de estudo mais aprofundado no Capítulo 9 desta obra, no qual 
abordamos os processos de modificação da Constituição Federal de 1 988. 

4.4. Poder constituinte supranacional 

Poder constituinte supranacional (transnacional ou global) é o poder 
de fato encarregado de fazer e reformular as Constituições transnacionais, 
supranacionais ou globais. 
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O poder constituinte supranacional tem sua fonte de val idade na ci
dadania un iversal, na mult ipl icidade de ordenamentos j urídicos, no desejo 
dos povos de se i ntegrarem e interagirem, propondo um red imensionamento 
no conceito clássico de soberania, com o fim de elaborar Constitu ições 
que u ltrapassem frontei ras domésticas de um Estado, em nome de uma 
i ntegração maior, com vistas a alcançar uma comunidade de nações (Uadi 
Larnmêgo Bulos). 

O exemplo prático do intento de concretização do poder constituinte 
supranacional é o que se prenuncia na Europa, em que os d iferentes Esta
dos soberanos i ntegrantes da União Europeia têm analisado a viabi l idade da 
adoção de uma Constituição transnacional democrática.2 
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' O projeto da chamada 'Constítuíção Europeia", entretanto, foi rejeitado em 2005. 
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PRINCÍPIOS, DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

:r-11\ 
.;t / 
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O Título 1 da Constituição brasi leira de 1 988, composto por quatro artigos, 
é dedicado aos denominados "princípios fundamentais" do Estado brasi leiro. 
O nosso constituinte uti l izou essa expressão genérica para traduzir a i deia 
de que nesses primeiros quatro artigos já  se estabelecem a forma do nosso 
Estado e de seu governo, proclama-se o regime político democrático fundado 
na soberania popular e institui-se a garantia da separação de funções entre 
os poderes. Também neles encontram-se os valores e os fins mais gerais 
orientadores de nosso ordenamento constitucional, funcionando como dire
trizes para todos os órgãos mediante os qt ais atuam os poderes constituídos. 

O art. I .º da Constituição, em seu caput, resume a um só tempo, em uma 
única sentença, as características mais essenciais do Estado brasileiro: trata-se 
de uma federação (forma de Estado), de uma república (forma de governo), 
que adota o regime político democrático ( traz ínsita a ideia de soberania assen
tada no povo); constitui, ademais, um Estado de Direito ( implica a noção de 
l imitação do poder e de garantia de direitos fundamentais aos particulares). 

Todas essas noções nucleares acerca da estrutura do Estado e do funcio
namento do poder político encontram-se assim sintetizadas (grifamos): 

Art. 1 .0 A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito . . .  
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição. 

A forma de Estado adotada no Brasil é a de uma fede ração , o que 
significa a coexistência, no mesmo território, de unidades dotadas de autono
mia política, que possuem competências próprias d�scriminadas diretamente 
no texto constitucional. 

A Federação brasi leira é composta pela União, estados-membros, Dis
trito Federal e municípios (CF, art. l .0 e art. l 8) .  Todos eles são pessoas 
j urídicas de direito público autônomas e encontram-se sujeitos ao princípio 
da indissolubilidade do vínculo federativo (não existe em nosso País o 
direito de secessão). 

Essas pessoas políticas descentralizadas possuem poder de autocorga
nização, competências legislativas e administrativas e autonomia financeira 
(têm competências tributárias próprias). Além disso, os estados e o Distrito 
Federal são representados no órgão formador da vontade pol ítica geral do 
Estado (têm representação no Congresso Nacional - C F, art. 46) e podem 
propor emendas à Constituição (CF, art. 60, I I I ). 

Deve-se anotar, por fim, que a forma federativa de Estado é, no Brasi l ,  
cláusula pétrea, não podendo ser nem mesmo objeto de del iberação qual
quer proposta de emenda constitucional tendente a aboli- la (CF, art. 60, § 
4.0, 1) .  

O Brasil é uma república . Essa é a forma d e  governo adotada em 
nosso País desde 1 5  de novembro de 1 889, consagrada na Constituição de 
1 89 1  e em todas as Constituições subsequentes. 

A Constituição de 1 988 não erigiu a forma republicana de governo ao 
stalus de cláusula pétrea. Entretanto, o desrespeito ao princípio republicano 
pelos estados-membros ou pelo Distrito Federal constitui motivo ensejador 
de medida drástica: a intervenção federal (art. 34, VII ,  "a"). 

Preleciona José Afonso da Si lva que forma de governo "é conceito que 
se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como 
se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem 
deve exercer o poder e como este se exerce". 

A mais notória característica formal das repúblicas é a necessidade de 
alternância no poder. Entretanto, como assinala a mais abalizada doutrina, não 
é suficiente essa formalidade para que tenhamos uma república em seu sentido 
mais nobre, de "coisa pública". O conceito de república, hoje, encontra-se 
irremediavelmente imbricado com o princípio democrático e com o princípio 
da igualdade (ausência de privilégios em razão de estirpe). 
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Em suma, conforme a excepcional síntese de Roque Antônio Carrazza, 
a repúbl ica é a forma de governo fundada na igualdade jurídi ca das pessoas, 
em que os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, re
presentativo, transitório e com responsabi l idade. 

Quanto ao regime pol í t ico, o caput do art. 1 .0 da Constituição afirma 
que o Brasi l  "constitui-se em Estado Democrático de Dire ito". Em suas 
origens, o concei to de "Estado de Dire i to" estava l igado tão somente à 
ideia de l imi tação do poder e sujeição do governo a leis gerais e abstratas. 
A noção de Estado democrático é posterior, e relaciona-se à necessidade 
de que seja  assegurada a partic ipação popular no exercício do poder, que 
deve, ademais ,  ter por fim a obtenção de uma igualdade material entre os 
indivíduos. 

Atualmente, a concepção de "Estado de Direito" é i ndissociável do 
conceito de "Estado Democrático", o que faz com que a expressão "Estado 
Democrático de D ireito" traduza a ideia de um Estado em que todas as pes
soas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do Direito e no 
qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo visando 
a assegurar a todos uma igualdade material (condições materiais  mínimas 
necessárias a uma existência digna). 

Reforça o princípio democrático o parágrafo único do art. 1 .0 da CF/ 1 988,  
ao declarar que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição''. 

Democracia, na célebre conceituação de L incoln, é o governo do povo, 
pelo povo e para o povo. Tradic ionalmente, identificam-se como elementos 
essenciais do regime democrático: o princípio da maioria, o princípio da 
l iberdade e o princípio da igualdade. 

O parágrafo único do art. 1 .º da Carta da República permite concluir que 
em nosso Estado vigora a denominada democracia semicli reta, ou participa
tiva, na qual são conjugados o princípio representativo com os i nstitutos da 
democracia direta (plebiscito, referendo, in ic iativa popular). 

O art. 1 .0 da Constituição de 1 988, a par de estabelecer a forma do Es
tado brasi leiro (federação), a forma de seu governo (república) e o regime de 
governo (democracia partic ipativa fundada na soberania popular), enumera, 
em seus cinco incisos, os valores maiores que orientam nosso Estado. 

O constituinte denomi nou esses valores mais gerais de "fundamentos 
da República Federativa do Brasi l",  exatamente para transmitir a noção de 
alicerces, de vigas mestras de nossa ordenação polít ico-j urídica. 

Os fundamentos da Repúbl ica Federativa do Brasi l  são: ( 1 )  a soberania; 
(2) a cidadania; (3 )  a dignidade da pessoa humana; (4) os valores sociais do 
trabalho e da livre-iniciativa; e (5) o p lural ismo pol ítico. 
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A soberania significa que o poder do Estado brasileiro, na ordem in
terna, é superior a todas as demais manifestações de poder, não é superado 
por nenhuma outra fonna de poder, ao passo que, em âmbito internacional, 
encontra-se em igualdade com os demais Estados independentes. 

Ao alçar a cidadania a fundamento de nosso Estado, o constituinte está 
util izando essa expressão em sentido abrangente, e não apenas técnico-jurídico. 
Não se satisfaz a cidadania aqui enunciada com a simples atribuição fonnal 
de direitos políticos ativos e passivos aos brasileiros que atendam aos requi
sitos legais. É necessário que o Poder Público atue, concretamente, a fim de 
incentivar e oferecer condições propícias à efetiva participação política dos 
indivíduos na condução dos negócios do Estado, fazendo valer seus direitos, 
controlando os atos dos órgãos públ icos, cobrando de seus representantes 
o cumprimento de compromissos assumidos em campanha eleitoral, enfim, 
assegurando e oferecendo condições materiais para a integração i rrestrita do 
indivíduo na sociedade política organizada. 

A d ignidade da pessoa humana como fundamento da República Fede
rativa do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma organização 
centrada no ser humano, e não em qualquer outro referencial . A razão de 
ser do Estado brasi leiro não se funda na propriedade, em classes, em cor
porações, em organizações religiosas, tampouco no próprio Estado (como 
ocorre nos regimes totalitários), mas sim na pessoa humana. Na feliz síntese 
de Alexandre de Moraes, "esse fundamento afasta a ideia de predomínio das 
concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da l iberdade 
individual". São vários os valores constitucionais que decorrem diretamente 
da ideia de dignidade humana, tais como, dentre outros, o direito à vida, à 
intimidade, à honra e à imagem. 

A dign idade da pessoa humana assenta-se no reconhecimento de duas 
posições jurídicas ao indivíduo. De um lado, apresenta-se como um direito 
de proteção individual, não só em relação ao Estado, mas, também, frente 
aos demais indivíduos. De outro, constitui dever fundamental de tratamento 
igualitário dos próprios semelhantes. 

É fundamento do nosso Estado, ainda, o valor social cio trabalho e da 
l ivre-in iciativa. Assim dispondo, nosso constituinte configura o Brasil como 
um Estado obrigatoriamente capitalista e, ao mesmo tempo, assegura que, 
nas relações entre capital e trabalho será reconhecido o valor social deste 
último. No art. 1 70, a Constituição reforça esse fundamento, ao estatu i r  
que "a  ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na  
l ivre-iniciativa, tem por  fim assegurar a todos existência digna, confonne os 
ditames da justiça social". 

Por último, nossa Carta arvora o pluralismo político em fundamento da 
República Federativa do Brasi l ,  implicando que nossa sociedade deve reco-



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 95 
��������� 

nhecer e garantir a inclusão, nos processos de formação da vontade geral, 
das diversas correntes de pensamento e grupos representantes de interesses 
existentes no seio do corpo comunitário. 

O art. 2 .0 da Constituição de 1 988 define como Poderes da República 
Federativa do Brasil , independentes e harmônicos entre si ,  o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Esse artigo consagra o princípio da  separação dos 
Poderes, ou princípio da divisão funcional do poder do Estado. 

O critério de divisão funcional consiste em atribuir a órgãos indepen
dentes entre si o exercício precípuo das funções estatais essenciais. Assim, 
ao Poder Executivo incumbe, tipicamente, exercer as funções de Governo e 
Administração (execução não contenciosa das leis); ao Poder Legislativo cabe 
precipuamente a elaboração das leis (atos normativos primários); ao Poder 
Judiciário atribui-se, como função típica, o exercício da jurisdição (dizer o 
direito apl icável aos casos concretos, na hipótese de l i t ígio). 

A lém dos fundamentos da República Federativa do Brasil ,  o constitu inte 
de 1 988 explicitou, no art. 3 .0 de nossa Carta Pol ítica, obj etivos fun damen
ta is a serem perseguidos pelo Estado Brasileiro. 

Os objetivos fundamentais do Estado brasile iro arrolados no art. 3 .º da 
Constituição são: 

1 - construir uma sociedade l ivre, j usta e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginal ização e reduzir as desi
gualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Constata-se que esses objetivos têm em comum assegurar a igualdade 
material entre os brasi leiros, possibilitando a todos iguais oportunidades para 
alcançar o pleno desenvolvimento de sua personalidade, bem como para auto
determinar e lograr atingir suas aspirações materiais e espirituais, condizentes 
com a dignidade inerente a sua condição humana. Como bem resume José 
Afonso da Silva, alguns dos objetivos assinalados "valem como base das 
prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social 
e cultural, a fim de e fetivar na prática a dign idade da pessoa humana". 

O art. 4.0, que final iza o Títu lo 1 da Constituição de 1 988, enumera dez 
princípios fu ndamen tais orientadores das relaçües do Brasil na ordem 
i n ternacional. É esta a sua redação: 

Art. 4.º A Repúbl ica Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 
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1 - independência naciona l ;  

I I  - prevalência dos direitos humanos; 

l l I  - autodeterminação dos povos; 

IV - não intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII  - solução pacífica dos conflitos; 

V I I I  - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da huma
nidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Bras i l  buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino
-americana de nações. 

De um modo geral, esses princípios consubstanciam o reconhecimento 
da soberania, no plano internacional, como elemento igualador dos Estados, 
além de reconhecer, também nesse âmbito, o ser humano como centro das 
preocupações da nossa República. 

Assim, reforça-se a independência nacional como princípio (art. 4.0, 
I ), que nada mais é do que a man ifestação da soberania na ordem inter
nacional. Como corolário, tem-se a igualdade en tre os Estados (art. 4 .º, 
V), consagração do princípio da não subordinação no plano internacional .  
Trata-se, aqui, de uma igualdade formal, essencialmente j urídica, uma vez 
que na esfera econômica são absurdamente desiguais as condições existentes 
entre os Estados. De toda sorte, uma noção de busca de igualdade material 
se manifesta no princípio da colaboração entre os Estados. A Constituição 
de 1 988 agrega ao princípio da colaboração o fim a ser perseguido mediante 
essa cooperação mútua, qual seja, o progresso da humanidade (cooperação 
entre os povos para o progresso da  humanidade - - art. 4.0, IX). 

O princípio da não intervenção (art. 4_º, IV), e seu correlato, a au to
determinação cios povos (art. 4_º, I I I ) ,  também têm origem no reconheci
mento da igualdade entre os Estados. Respei ta-se a soberania de cada um, 
assegurando-se que, no âmbito interno, os Estados não devem sofrer ingerên
cia na condução de seus assuntos. Vale lembrar que não existem princípios 
absolutos, devendo sua convivência seguir a lógica da ponderação. Assim, 
o inciso II do art. 4 .º enuncia como princípio fundamental i nternacional a 
prevalência dos direitos humanos, o que, em casos extremos de afronta 
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a esses direitos por um Estado, pode levar o Brasi l  a apoiar a interferência 
de outros Estados naquele, a fim de impedir a continuação de s i tuações de 
profunda degradação da dignidade humana. Nesses casos, de que são inúme
ros os exemplos concretamente ocorridos, os direitos humanos prevalecem 
à própria soberania. 

Na esteira da prevalência dos direitos humanos, o constituinte consignou 
ainda como princ ípios de nosso Estado na ordem internacional o repúdio 
ao terrorismo e ao racismo (art. 4 .0, VI I I )  e a concessão de asilo pol ítico 
(art. 4.0, X) a quem esteja sendo perseguido, em outro Estado, por motivos 
políticos ou de opinião .  

São, por último, princípios i nternacionais, que s e  complementam, a defesa 
da paz (art. 4 .º, VI) e a solução pacífica dos confl i tos (art. 4.0, VII) .  

Ao lado dos dez princípios que regem as relações do Estado bras i leiro 
na ordem internacional , o parágrafo único do art. 4.0 enuncia um objetivo a 
ser perseguido pelo Brasi l  no plano intemacional :  a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações. 

2. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - TEORIA GERAL . 
E REGIME JUR(DICO " 

• 1 

O Título I I  da Constitu ição de 1 988 trata, em cinco capítulos (arts. 
5 .º a 1 7), dos "Direitos e Garantias Fundamentais" assegurados em nossa 
Federação pelo nosso ordenamento jurídico. As diferentes categorias de di
reitos fundamentais foram assim agrupadas: direitos i ndividuais e coletivos 
(Capítulo 1), direitos sociais (Capítulo I I ), direitos de nacional idade (Capítulo 
I li), direitos políticos (Capítulo IV) e direitos relacionados à participação em 
partidos políticos e à sua existência e organização (Capítu lo V). 

Antes de adentram1os o estudo específico dos direitos e garantias fun
damentais discriminados no texto consti tucional, é importante esboçarmos 
algumas noções gerais acerca da origem, evolução e regime jurídico desses 
direitos e garantias. 

2.1 . Origem 

Alguns autores apontam como marco inicial dos direitos fundamentais 
a Magna Carta inglesa ( 1 2 1 5) .  Os direitos ali estabelecidos, entretanto, não 
visavam a garantir uma esfera i rredutível de l iberdades aos indivíduos em 
geral, mas sim, essencialmente, a assegurar poder polít ico aos barões mediante 
a l imitação dos poderes do rei .  
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O Constitucionalista J. J .  Gomes Canotilho ensina que a positivação dos 
direitos fundamentais deu-se a partir da Revolução Francesa, com a Decla
ração dos Direitos do Homem (Déclaration dês Droits de l 'Homme et du 
Citoyen, em 1 789), e das declarações de direitos formuladas pelos Estados 
Americanos, ao firmarem sua independência em relação à Inglaterra ( Virgínia 
Bill of Rights, em 1 776). Originam-se, assim, as Constituições l iberais dos 
Estados ocidentais dos séculos XVIII e XIX. 

Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento l igado à neces
sidade de se impor limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas 
autoridades constituídas. Nasceram, pois, como uma proteção à l iberdade do 
indivíduo frente à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo - por exigirem 
uma abstenção, um não fazer do Estado em respeito à l iberdade individual - são 
denominados direitos negativos, l iberdades negativas, ou direitos de defesa. 

Em suma, os direitos fundamentais surgiram como normas que visavam 
a restringir a atuação do Estado, exigindo deste um comportamento emissivo 
(abstenção) em favor da l iberdade do indivíduo, ampliando o domínio da 
autonomia individual frente à ação estatal. 

Somente no século XX, com o reconhecimento dos direitos fundamentais 
de segunda dimensão - direitos sociais, culturais e econômicos -, os direi
tos fundamentais passaram a ter feição positiva, isto é, passaram a exigir, 
também, a atuação comissiva do Estado, prestações estatais em favor do 
bem-estar do indivíduo. 

2.2. Os quatro status de Jellinek 

Os direitos fundamentais desempenham as mais variadas funções na or
dem jurídica, a depender do seu campo específico de proteção. Com e feito, 
os direitos fundamentais ora asseguram aos indivíduos o direito de defesa 
frente à ingerência abusiva do Estado, ora legitimam a exigência de atuação 
positiva do Estado e, ainda, podem assegurar ao indivíduo o chamado direito 
de participação. 

Com o fim de auxiliar na compreensão do conteúdo e alcance dos direi
tos fundamentais, tendo em conta o papel por eles desempenhado na ordem 
jurídica, o Professor alemão Georg Jell inek desenvolveu, no final do século 
XIX, a doutrina dos quatro status . em que o indivíduo pode encontrar-se 
diante do Estado. São eles: status passivo, status negativo, status positivo 
e status ativo. 

Temos o status passivo (ou status subjectionis), quando o indivíduo 
encontra-se em posição de subordinação aos poderes públicos, caracterizando
-se como detentor de deveres para com o Estado; nessa situação, o Estado 
pode obrigar o indivíduo, mediante mandamentos e proibições. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 99 
.�---------

Em outras situações, reconhece-se que o indivíduo, possuidor de perso
nalidade, tem o direito de desfrutar de um espaço de l iberdade com relação 
a ingerências dos Poderes Públicos. Enfim, faz-se necessário que o Estado 
não tenha ingerência na autodeterminação do indivíduo, que tem direito a 
gozar de algum âmbito de ação desvenci lhado da ingerência estatal. Temos, 
nessa situação, o status nega tivo. 

O status positivo (ou status civitatis) está presente naquelas situações 
em que o indivíduo tem o direito de exigir do Estado que atue positivamente 
em seu favor, que realize prestações, ofertando serviços ou bens. 

Por fim, Jel l inek aponta o status ativo, em que o indivíduo desfruta de 
competências para influir sobre a formação da vontade estatal, correspondendo 
essa posição ao exercício dos direi tos pol ít icos, manifestados, especialmente, 
por meio do voto. 

STATUS 

DE JELLINEK 

-l� 
__ 

P
_

A
_

s
_

s
_
1v

_
o
_� 

NEGATIVO 

POSITIVO 

ATIVO 

Subordinação aos poderes públicos; sujeição 
a deveres fundamentais. 

Autodeterminação do individuo; não ingerên
cia do Estado. 

Exigência de atuação positiva do Estado. 

Exercício dos direitos pollticos; participação 
na formação da vontade estatal. 

2.3.  Distinção entre d i reitos humanos e d i reitos fundamentais 

Embora as expressões d i rei tos h u manos e d i reitos fundamentais se
jam comumente util izadas com idêntico significado, há um traço distintivo 
entre elas. 

Conforme l ição de Gilmar Mendes, a expressão direitos h umanos é 
reservada para aquelas reivindicações de perene respeito a certas posições 
essenciais ao homem. São direitos postulados em bases j usnatural istas, pos
suem índole filosófica e não têm como característica básica a positivação 
numa ordem jurídica particular. Essa expressão é empregada, também, para 
designar pretensões de respeito à pessoa humana, inseridas em documentos 
de direito internacional. 

Já a expressão direitos fundamentais é util izada para designar os direitos 
relacionados às pessoas, inscritos em textos nonnativos de cada Estado. São 
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direitos que vigoram numa determinada ordem j urídica, sendo, por isso, ga
rantidos e l imitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na medida 
em que cada Estado os estabelece. 1 

Enfim, a expressão "di reitos h u ma n os" é uti l izada para designar di
reitos pertencentes ao homem, universalmente considerado, sem referência 
a determinado ordenamento jurídico ou l imitação geográfica. Já os d i reitos 
fundamentais  são aqueles reconhecidos como tais em determinado ordena
mento jurídico, de certo Estado. 

2.4. Distinção entre direitos e garantias 

A doutrina diferencia d i reitos fundamentais de garan tias fundamentais. 

Os d ireitos fu nda mentais  são os bens em si mesmo considerados, de
clarados como tais nos textos constitucionais. 

As gara n tias  fu ndamentais  são estabelecidas pelo texto consti tuc ional 
como instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. As garantias pos
sibil itam que os indivíduos façam valer, frente ao Estado, os seus direi tos 
fundamentais. Assim, ao direito à vida corresponde a garantia de vedação à 
pena de morte; ao direito à l iberdade de locomoção corresponde a garantia 
do habeas c01pus; ao direito à l iberdade de man i festação do pensamento, a 
garantia da proibição da censura etc. 

Enfim, os d i re i tos fundamentais são bens jurídicos em si mesmos 
considerados, conferidos às pessoas pelo texto constitucional, enquanto as 
garantias são os instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício 
desses direitos, bem como a devida reparação. nos casos de violação. En
quanto aqueles nos asseguram d i re i tos, as garant ias conferem p roteção a 
esses direitos nos casos de eventual violação. 

2.5. Características 

O Professor Alexandre de Moraes s intetiza como principais características 
dos direitos fundamentais as seguintes: 

a) imprescritibiliclacle (os d ireitos fundamentais não desaparecem pelo decurso 
do tempo); 

b) inalienabilidade (não há possibi l idade de transferência dos d ire i tos funda
mentais a outrem); 

e) irrenunciabilidade (em regra, os direi tos fundamentais não podem ser 
objeto de renúncia); 

' Gilmar Ferreira Mendes. Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 234. 
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d)  inviolabilidade ( impossibi l idade de  sua não observância por d isposições 
in fraconstitucionais ou por atos das autoridades públ icas); 

e) un iversalidade (devem abranger todos os indivíduos, independentemente 
de sua nacional idade, sexo, raça, credo ou convicção político-fi losófica) ;  

t) efetividade (a atuação do Poder Públ ico deve ter  por  escopo garantir a 
efetivação dos direi tos fi.mdamentais) ;  

g) in terdependência (as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, 
possuem diversas intersecções para atingirem suas final idades; assim,  a l i 
berdade de locomoção está intimamente l igada à garantia do habeas c01pus, 
bem como à previsão de prisão somente por flagrante del i to ou por ordem 
da autoridade judicial) ;  

h) complementaridade (os direitos fundamentais não devem ser in terpretados 
isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcançar os 
objetivos previstos pelo legislador const i tuinte); 

i )  relatividade ou !imitabilidade (os d i re i tos fundamentais não têm natureza 
absoluta). 

Diretamente relacionado a essas características é o entend imento juris
prudencial de que são imprescritíveis as ações que visem a reparar violação 
aos direitos humanos ou aos direitos fundamentais da pessoa humana. Com 
efeito, a jurisprudência pátria reconhece que violações a tais d ireitos ensejam 
ação de reparação imprescri tível, sob o fundamento de que"a exigibi l idade a 
qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre 
do princípio de que o reconhecimento da d ignidade humana é fundamento 
da l iberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inau
gura seu regrarnento superior estabelecendo no art. 1 .0 que todos os homens 
nascem l ivres e iguais em dignidade e dire itos".2 

Para mais dessas características, deve-se registrar que Canoti lho en fatiza 
o fato de serem os direitos fundamentais normas abertas (princípio da não 
tipicidade dos direitos fundamenta is), o que permite que se insiram novos 
direitos, não previstos pelo constituinte por ocasião da elaboração do Texto 
Maior, no âmbito de direitos já existentes. 

Enfim, deve-se entender que não existe uma l ista taxativa de direitos 
fundamentais, constituindo eles um conjunto aberto, d inâmico, mutável no 
tempo. Essa característica dos direitos fundamentais encontra-se expressa no 
§ 2.º do art. 5 .0 da CF/ 1 988, nos termos seguintes: "os direitos e garantias 
expressos nesta Constitu ição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados in ternacionais em que a 
República Federativa do Brasi l  seja  parte". 

2 REsp 959.904/PR, rei. Min. Luiz Fux, 23.04.2009. 
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2.6. Dimensões objetiva e subjetiva 

Os direitos fundamentais podem ser enxergados a partir de duas pers
pectivas: subjetiva e objetiva. 

A primeira dimensão é a subjetiva, relativa aos sujeitos da relação ju
rídica. Diz respeito aos direitos de proteção (negativos) e de exigência de 
prestação (positivos) por parte do indivíduo em face do Poder Público. 

A segunda dimensão é a objetiva, em que os direitos fundamentais são 
compreendidos também como o conjunto de valores objetivos básicos de 
conformação do Estado Democrático de Direito. Nessa perspectiva (objetiva), 
eles estabelecem diretrizes para a atuação dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário e, ainda, para as relações entre particulares. 

Essa ú ltima feição (objetiva) é também denominada eficácia irradiante 
dos direitos fundamentais, vale dizer, o efeito i rradiante dos direitos funda
mentais decorre da dimensão objetiva - capacidade que eles têm de alcançar 
os poderes públicos e orientar o exercício de suas atividades principais. 

Em outras palavras: como consequência de sua dimensão objetiva, os direi
tos fundamentais conformam o comportamento do Poder Público, criando para 
o Estado um dever de proteção desses direitos contra agressões (advindas do 
próprio Estado ou de particulares); enfim, a feição objetiva obriga o Estado a 
adotar medidas que, efetivamente, promovam e protejam os direitos fundamentais. 

Examinemos, com um exemplo, a presença dessas duas dimensões. Quando 
a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência j urídica inte
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5 .0, LXXIV), 
identificamos, de pronto, um direito subjetivo à exigência de tal prestação - o 
necessitado poderá exigir do Poder Público tal assistência jurídica integral e 
gratuita -, mas também uma vertente objetiva - que impõe ao Estado o dever 
de implementar medidas que façam valer esse direito fundamental, tais como 
a criação e a estruturação de uma Defensoria Pública efetiva. 

Em suma, numa perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais possi
bil itam ao indivíduo (sujeito) obter do Estado a satisfação de seus interesses 
juridicamente protegidos; já na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais 
sintetizam os valores básicos da sociedade e seus efeitos irradiam-se por todo o 
ordenamento jurídico, alcançando e direcionando a atuação dos órgãos estatais. 

2.7. Classificação 

Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações 
(ou dimensões), levando-se em conta o momento de seu surgimento e reco-

nhecimento pelos ordenamentos constitucionais. 
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Os direitos de primeira geração realçam o .princípio da l iberdade. São os 
direitos civis e políticos, reconhecidos nas Revoluções Francesa e Americana. 
Caracterizam-se por impor ao Estado um dever de abstenção, de não fazer, 
de não interferência, de não i ntromissão no espaço de autodeterminação de 
cada indivíduo. São as chamadas l iberdades individuais, que têm como foco a 
l iberdade do homem individualmente considerado, sem nenhuma preocupação 
com as desigualdades sociais. Surgiram no final do século XVIII ,  como uma 
resposta do Estado liberal ao Estado absoluto. Dominaram todo o século X IX, 
haja vista que os direitos de segunda dimensão só floresceram no século XX. 

Representam os meios de defesa das l iberdades do indivíduo, a partir da 
exigência da não ingerência abusiva cios Poderes Públicos na esfera privada 
do indivíduo. Limitam-se a impor restrições à atuação do Estado, em favor 
da esfera de l iberdade do indivíduo. Por esse motivo são referidos como 
direitos negativos, l iberdades negat ivas ou direitos de defesa do indivíduo 
frente ao Estado. 

São exemplos de direitos fundamentais de primeira dimensão o direito à 
vida, à liberdade, à propriedade, à l iberdade de expressão, à participação política 
e religiosa, à inviolabilidade de domicílio, à liberdade de reunião, entre outros. 

Os direitos de segu nda geraçiio identificam-se com as l iberdades posit i 
vas, reais ou concretas, e acentuam o princípio da igualdade entre os homens 
( igualdade material) .  São os direitos econômicos, sociais e culturais .  

Foram os movimentos sociais do século XIX que ocasionaram, no início 
do século XX, o surgimento da segunda geração de dire i tos fundamentais, 
responsável pela gradual passagem cio Estado l iberal, de cunho individual ista, 
para o Estado social ,  centrado na proteção cios hipossuficientes e na busca 
da igualdade material entre os homens (não meramente formal, como se 
assegurava no Liberal ismo). 

Os direitos fundamentais de segunda geração correspondem aos direitos 
de participação, sendo real izados por intermédio da implementação de polí
ticas e serviços públicos, ex igindo do Estado prestações sociais, tais como 
saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social ,  assistência social, 
entre outras. São, por isso, denominados direitos positivos, d ireitos do bem
-estar, l iberdades posit ivas ou d i reitos dos desamparados.  

Há que se destacar, porém, que nem todos os direitos fi.mdamentais de se
b'Uncla geração consubstanciam direitos positivos, vale dizer, prestações positivas 
a serem adimplidas pelo Estado. Existem, também, direitos sociais negativos, 
como o de l iberdade sindical (CF, art. 8.º) e o de liberdade de greve (CF, art. 9.º). 

Em face dessa realidade, o critério para distinguir d i reitos fu ndamentais  
de segunda dimensão de d ireitos fundamentais d e  primeira d imensão 
não pode ser, unicamente, a natureza do dever do Estado, positivo (atuação) 
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ou negativo (abstenção). A identificação da finalidade dos institutos parece 
constituir o melhor critério para a distinção. Assim, os d i reitos sociais são 
aqueles que têm por objeto a necessidade da promoção da igualdade substan
tiva, por meio do i ntervencionismo estatal em defesa do mais fraco, enquanto 
os direitos indiv iduais são os que visam a proteger as l iberdades públ icas, 
a impedir a ingerência abusiva do Estado na esfera da autonomia privada. 

Os direitos de terce i ra geração consagram os princípios da sol idariedade 
e da fraternidade. São atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
protegendo interesses de titularidade coletiva ou difusa. São exemplos de 
d i reitos fundamentais de terceira dimensão, que assistem a todo o gênero 
humano, o direito ao meio ambiente ecologicamente equ i l ibrado, à defesa 
do consumidor, à paz, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio comum 
da humanidade, ao progresso e desenvolvimento, entre outros. O Estado e 
a própria coletividade têm a especial incumbência de defender e preservar, 
em benefício das presentes e futuras gerações, esses direitos de titularidade 
coletiva e de caráter transindividual . 

Os dire itos fundamentais de terceira geração não se destinam espec i
ficamente à proteção dos i nteresses ind ividuais, de um grupo ou de um 
determinado Estado. Sua titularidade é di fusa ou coletiva, haja  vista que têm 
por preocupação a proteção de coletiv idades, e não do homem individual
mente considerado. Representam uma nova e relevante preocupação com as 
gerações humanas, presentes e futuras, expressando a ideia de fraternidade 
e sol idariedade entre os diferentes povos e Estados soberanos. 

É interessante constatar que o núcleo da esfera de proteção dos direitos 
fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações corresponde ao lema 
da Revolução Francesa - liberdade, igualdade e fraternidade. 

Modernamente, muito se discute sobre o reconhecimento de uma qu arta 
geração de direitos fundamentais, em complementação às três dimensões 
já consagradas. Há autores que se referem, até mesmo, ao surgimento da 
q uinta geração de direi tos fundamentais. Entretanto, não há consenso entre 
os constitucionalistas quanto aos bens protegidos exatamente por essas novas 
gerações de direitos fundamentais. 

No tocante aos direitos fundamentais de quarta d imensão, por exemplo, o 
Prof. Paulo Bonavides entende que constituem o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo jurídico, dos quais depende a concretização 
da sociedade aberta ao futuro, em sua dimensão da máxima universalidade. 

Já para o Prof. Norberto Bobbio, a quarta dimensão decorre dos avanços 
da engenharia genética, que colocam em risco a própria existência humana, 
pela manipulação do patrimônio genético. 
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Finalmente, vale ressaltar que uma nova dimensão de direitos fundamentais 
não implica substituição ou caducidade dos direitos das gerações antecedentes. 
Ao revés, os direitos das gerações antecedentes permanecem plenamente efica
zes, e atuam como infraestruturais das gerações seguintes. O que acontece, na 
maioria das vezes, é que os direitos integrantes de uma geração antecedente 
ganham outra dimensão, novo conteúdo e alcance, com o surgimento de uma 
geração sucessiva. Os direitos da geração posterior se transformam em pres
supostos para a compreensão e realização dos direitos da geração anterior. Por 
exemplo: o direito individual de propriedade, de primeira dimensão, nasceu 
no Estado liberal, com feição tipicamente privada, portanto; com o surgimento 
da segunda dimensão de direitos fundamentais, adquiriu feição tipicamente 
social, a partir da exigência dos textos constitucionais de que a propriedade 
atenda à sua função social; modernamente, com o reconhecimento dos direitos 
fundamentais de terceira dimensão, a propriedade deverá respeitar, também; 
as leis ambientais. 

2.8.  Destinatários 

Primeira 
Geração 

[ • Final do Século XVIII 
• Estado Liberal 
• Direitos "Negativos" 
· Liberdade 

-
��

-
ireitos Civis e Politicos 

• Inicio do Século XX 
• Estado Social 
• Direitos Positivos 
· Igualdade 
• Direitos Sociais. 

Econômicos e Culturais 

éculo XX 

Terceir
-
a 

-
raternidade 

Gera� ireito ao Meio Ambiente. U' -Paz, ao Progresso, à 
efesa do Consumidor 

Os direitos fundamentais surgiram tendo como titu lares as pessoas na
turais, haja  vista que, na sua origem, representam l imitações impostas ao 
Estado em favor do indivíduo. 

Com o passar dos tempos, os ordenamentos constitucionais passaram a 
reconhecer direitos fundamentais, também, às pessoas j urídicas. 
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Modernamente, as Constituições asseguram, a inda, direitos fundamentais 
às pessoas estatais, isto é, o próprio Estado passou a ser considerado titu lar 
de direitos fundamentais. 

Não significa afirmar, porém, que todos os direitos fundamentais têm 
como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais .  
Há direitos fundamentai s  que podem ser usufmídos por todos, mas há direitos 
restritos a determinadas classes. 

Na Constituição Federal de 1 988, quanto aos destinatários de direitos 
fundamentais, mencionamos, em caráter meramente exemplificativo: 

a) direitos fundamentais destinados às pessoas naturais, às pessoas jurídicas e 
ao Estado - direito da legalidade e de propriedade (art. 5 .0, I I  e XXII) ;  

b) direitos fundamentais extensíveis às pessoas naturais e às pessoas jurídicas 
- inviolabil idade do domicílio e assistência jurídica gratuita e integral (art. 
5.º, XI e LXXIV); 

c) direitos fundamentais exclusivamente voltados para a pessoa natural - direito 
de locomoção e inviolabi l idade da intimidade (art. 5 .0, XV e X); 

d)  direitos fundamentais restritos aos cidadãos - ação popular e iniciativa 
popular (arts. 5.º, LXXII I ,  e 1 4, I I I); 

e) direitos fundamentais voltados exclusivamente para a pessoa jurídica - direito 
de existência das associações, direitos fundamentais dos partidos políticos 
(arts. 5 .º, XIX, e 1 7); 

f) direitos fundamentais voltados exclusivamente para o Estado - direito de 
requisição administrativa no caso de iminente perigo público e autonomia 
política das entidades estatais (arts. 5.0, XXV, e 1 8) .  

2.9. Relações privadas 

Os direitos fundamentais regulam, precipuamente, as relações entre o 
Estado e o particular. Como regra, representam direitos - de índole positiva 
ou negativa - conferidos ao particular frente ao Estado. Regulam, dessarte, 
as chamadas relações vertica is. 

Questão enfrentada pela doutrina e j urispmdência pátrias diz respeito à 
incidência, ou não, dos direitos fundamentais nos negócios celebrados en
tre particulares, haja vista que nestes, em regra, prepondera o princípio da 
autonomia da vontade. Trata-se do exame da chamada eficácia horizontal 
(privada ou externa) dos direitos fundamentais. 

A Constituição Federal de 1 988 não foi expressa no tocante à incidência 
dos direitos fundamentais nas relações horizontais, isto é, nos negócios pri-
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vados.3 Limitou-se, o atual texto constitucional, a estabelecer que os direitos 
e garantias fundamentais têm apl icação imediata (art. 5 .º, § 1 .º). 

Há h ipóteses, porém, em que resta clara a incidência dos direitos fun
damentais nas relações privadas no vigente texto constitucional, como no 
caso dos direitos dos trabalhadores, arrolados no art. 7 .º da Constituição da 
Repúbl ica. Com efeito, como os destinatários dos direitos constitucionais 
trabalhistas são, por excelência, os empregados e empregadores privados, 
resulta indiscutível, nesse caso, a vincu lação deles aos direitos fundamentais. 
Diga-se de passagem, é de suma importância essa vinculação, tendo em conta 
o histórico de medidas d iscriminatórias e de condutas violadoras de direitos 
constitucionais fundamentais dos trabalhadores, adotadas por empresas pri
vadas em relação a seus empregados . 

Assim, na celebração de um contrato de trabalho entre empresa privada 
e empregado, os sujeitos atuam sob o princípio da autonomia da vontade, 
no ajuste das respectivas cláusulas. Entretanto, não poderão afastar os di
reitos fundamentais incidentes sobre o negócio, por exemplo, estabelecendo 
cláusula em que o obreiro renuncie ao exercício do seu dire i to fundamental 
à l iberdade de greve (CF, art. 9 .º). Caso ocorresse tal ajuste, o contrato de 
trabalho seria válido, mas a cláusula obstativa do direito de greve não teria 
nenhuma val idade frente ao ordenamento jurídico. 

Além dos direitos fundamentais dos trabalhadores, há, ainda, outras 
s ituações em que a própria Constituição expressamente impõe aos indiví
duos, nas relações entre eles (privadas), o respeito a direitos fundamentais. 
É o que se observa, por exemplo, no inc iso V do art. 5.0, que assegura o 
direito de resposta, proporcional ao agravo (o sujeito passivo será o órgão 
de imprensa, privado). 

Ademais, mesmo naquelas situações em que não há uma expressa imposi
ção constitucional, o entendimento doutrinário dominante, no constitucionalismo 
pátrio, é de que os direitos fundamentais aplicam-se, também, :Is relações 
privadas. Segundo essa orientação, não podem os particulares, com amparo no 
princípio da autonomia da vontade, afastar 1 ivremente os direitos fundamen
tais. 

Enfim, o entendimento dominante em nosso país é de que não só o 
Estado deve respeitar os direitos fundamentais, mas também os particulares, 
nas relações entre si. Desse modo, os direitos fundamentai s  vinculam o Es
tado - incluindo o legislador, os órgãos administrativos e o Poder Judiciário -, 
bem como os particulares. 

3 Diferentemente, a Constituição Portuguesa. de 1 976, dispõe expressamente, em seu art. 
1 8: "Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são di
rectamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas." 
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Na jurisprudênc ia  do STF, já  foi reconhecida como obrigatória a ob
servância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no 
caso de exclusão compulsória de associado de uma cooperativa,4 bem como 
no caso de afastamento de associados em uma sociedade civi l,5 deixando 
assente a nossa Corte Maior que 

as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no 
âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente 
nas relações travadas entre pessoas tisicas e jurídicas de direito 
privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela nossa 
Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes pú
blicos, estando direcionados também à proteção dos particulares 
em face dos poderes privados. 

Ainda, no RE 1 6 1 .243/DF (rei. Min .  Carl.os Vel loso, DJ de 1 9. 1 2 . 1 997), 
o Tribunal não admitiu que a invocação do princípio da autonomia  fosse 
argumento legítimo para discriminar nacionais de estrangeiros quanto à per
cepção de benefícios previstos no estatuto do pessoal de determinada pessoa 
jurídica (uma empresa privada francesa, instalada no Brasi l ,  que concedia 
determinados beneficias aos seus empregados de origem francesa e recusava
-os aos brasi leiros). Afirmou o STF que "a discriminação que se baseia em 
atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo, como o sexo, 
a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é i nconstitucional" por ofensa 
ao princípio da igualdade (CF, art. 5 .0, caput), sendo vedada sua prática, 
mesmo que por uma empresa privada. 

Por fim, é oportuno destacar que, embora modernamente os direitos 
fundamentais possam ter como sujeito passivo não só o Estado, mas também 
os particulares, certo é que há direitos e garantias fundamentais que, pela 
sua natureza, têm como obrigado somente o Estado, a exemplo do direito 
de petição aos Poderes Públicos (CF, art. 5 .º, XXXIV, "a") e do direito à 
assistência j urídica integral e gratuita (CF, art. 5 .0, LXXIV). 

� Relações entre Estado x 

Particular (relações verticais) 
VINCULAÇÃO 

DOS DIREITOS -

FUNDAMENTAIS Relações entre Particular x 
- Particular (relações horizontais. 

privadas ou externas} 

4 RE 1 58.21 5/RS, rei. Mín. Marco Aurélio, OJ 07.06.1 996. 
5 RE 201 .81 9/RJ, rei. Min. Ellen Gracie, rei. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 1 1 . 1 0.2005. 
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2. 1 0. Natureza relativa 

Os direitos fundamentais não dispõem ele caráter absoluto, visto que 
encontram l imites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto 
constitucional. 

É exemplo de adoção dessa orientação pelo Supremo Tribunal Federal 
este trecho do MS 23 .452/RJ, rei. Min .  Celso de Mel lo, DJ 1 2 .05 . 2000: 

Não há, no sistema constitucional brasi leiro, direitos ou garantias 
que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de 
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio 
de convivência das l iberdades legitimam, ainda que excepcio
nalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas 
restri tivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. 

O estatuto constitucional das l iberdades públicas, ao del inear 
o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o 
substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam 
l imitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a prote
ger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a 
coexistência harmoniosa das l iberdades, pois nenhum direito ou 
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. 

Não podem os direitos fundamentais ser util izados como escudo protetivo 
da prática de atividades i l ícitas, tampouco para afastamento ou diminuição da 
responsabil idade civi l  ou penal por atos criminosos, sob pena da consagração 
do desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Assim, a l iberdade de pen
samento não será oponível ante a prática do crime de racismo; a garantia da 
inviolabil idade das correspondências não poderá ser invocada para acobertar 
determinada prática criminosa, e assim por diante. 

2. 1 1 .  Restrições legais 

A Constituição Federal não possui direitos ou garantias que se revistam 
de caráter absoluto, uma vez que razões de interesse público legitimam a 
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas a essas l iberdades, 
na proteção de outros valores constitucionalmente protegidos. 

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm enfatizado que os direitos 
e garantias fundamentais expõem-se a restrições autorizadas, expressa ou impli
citamente, pelo texto da própria Constituição, já que não podem servir como 
manto para acobertar abusos do indivíduo em prejuízo à ordem pública. Assim, 
normas infraconstih1cionais - lei, medida provisória e outras - podem impor 
restrições ao exercício de direito fündamental consagrado na Constituição. 



110  DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

As restrições impostas ao exercício de direitos constitucionais são dou
trinariamente classificadas em reservas legais s imples e reservas legais 
q ual ificadas. 

A reserva legal s imples ocorre quando a Constituição l imita-se a esta
belecer que eventual restrição do legislador ordinário seja prevista em lei. 
São exemplos os incisos VI ("na forma da lei"), VII  ("nos termos da lei") e 
XV ("nos termos da lei") do art. 5 .0  da Carta Política. Anote-se que, nesses 
casos, a única exigência imposta pelo texto constitucional para que ocorra a 
restrição é que esta seja veiculada em lei .  

A reserva legal q ua lificada ocorre quando a Constituição, além de exigir 
que seja a restrição prevista em lei, estabelece as condições ou os fins que 
devem ser perseguidos pela norma restritiva. É o caso do inciso XII do art. 
5.º da Constituição Federal, que, além de exigir lei para a autorização da 
interceptação telefônica, só permite esta para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal. 

Entretanto, cabe enfatizar que os direitos e garantias constitucionais não 
são passíveis de i l imi tada restrição. Quer seja hipótese de restrição legal 
simples, quer seja caso de restrição legal qualificada, as restrições impostas 
pelo legislador ordinário encontram l imites, especialmente no princípio da 
razoabi l idade, da proporcionalidade ou da proibição de excesso, que impõem 
ao legislador o dever de não estabelecer l imitações inadequadas, desnecessárias 
ou desproporcionais aos direitos fundamentais. 

Essa limitação à atuação do legislador ordinário no tocante à imposição de 
restrições a direito constitucional é denominada teoria cios l i m ites dos l im i
tes (refere-se aos l imites ao estabelecimento ele limitações legais aos direitos 
constitucionais). 

Assim, se por um lado é inaceitável a ideia de um direito constitucional 
absoluto, intocável mesmo diante de s i tuações de interesse público, por outro, 
seria absurdo admitir-se que a lei pudesse restringir i l imitadamente os direitos 
fundamentais, afetando o seu núcleo essencial, extirpando o conteúdo essen
cial da norma constitucional, suprimindo o cerne da garantia originariamente 
outorgada pela Constituição. 

2. 1 2. Conflito (ou colisão) 

Ocorre conflito (ou colisão) entre direitos fundamentais quando, em um 
caso concreto, uma das partes invoca um direito fundamental em sua proteção, 
enquanto a outra se vê amparada por outro direito fundamental. 

Por exemplo, em determinada relação jurídica, pode haver conflito entre a 
l iberdade de comunicação (CF, art. 5 .º, IX) e a inviolabil idade da intimidade 
do indivíduo (CF, art. 5.0, X). Outra relação jurídica pode contrapor liberdade 
de manifestação de pensamento (CF, art. 5 .0, IV) e vedação ao racismo (art. 
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5 .º, XLII), e assim por diante. Em situações como essas temos a chamada 
colisão entre d ireitos fun damenta is .  

Desde logo, deve-se anotar que não existe hierarquia entre direitos 
fundamentais, o que impossibi l i ta cogitar-se de invariável aplicação integral 
de um deles (o direito suposto "hierarquicamente superior"), resultando na 
aniquilação total do outro (o direito suposto "hierarquicamente inferior"). 

Segundo a lição da doutrina, na hipótese de conflito entre direitos fun
damentais, o intérprete deverá realizar um juízo de ponderação, consideradas 
as características do caso concreto. Conforme as pecul iaridades da s ituação 
concreta com que se depara o aplicador do Direito, um ou outro direito 
fundamental prevalecerá. É poss ível que, em um caso em que haj a  conflito 
entre os direitos "X" e "Y", prevaleça a aplicação do direito "X" e, em outra 
ocasião, presentes outras características, a colisão dos mesmos direitos "X" 
e "Y" resolva-se pela prevalência do direito_ "Y". 

No caso de conflito entre dois ou mais direitos fundamentais, o intérprete 
deverá lançar mão do princípio da concordância prática ou da harmonização, 
de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o 
sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução pro
porcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verda
deiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas 
finalidades precípuas (Alexandre de Moraes). 

Em síntese: na solução de confl ito entre direitos fundamentais, deverá o 
intérprete buscar a conci l iação entre eles, considerando as circunstâncias do 
caso concreto, pesando os interesses em jogo, com o objetivo de firmar qual 
dos valores conflitantes prevalecerá. Não existe um critério para solução de 
colisão entre valores constitucionais que seja válido em termos abstratos; o 
conflito só pode ser resolvido a partir da análise das peculiaridades do caso 
concreto, que permitirão decidir qual direito deverá sobrepujar os demais, 
sem, contudo, anular por completo o conteúdo destes. 

2.1 3.  Renúncia 

Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Significa dizer que o titular 
de um direito fundamental não tem poder de disposição sobre ele, não pode 
abrir mão de sua titularidade. 

Entretanto, o constitucionalismo moderno admite, diante de um caso 
concreto, a renúncia temporária e excepcional a direito fundamental. Assim, a 
renúncia voluntária ao exercício de um direito fundamental é admitida, desde 
que em um caso concreto (a renúncia geral de exercício é inadmissível) .  

Um exemplo de renúncia temporária a direito fundamental individual é o 
que ocorre nos programas de televisão conhecidos como reality shows (Big 
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Brother Brasi l ,  por exemplo), em que as pessoas participantes, por desejarem 
receber o prêmio oferecido, renunciam, durante a exibição do programa, à 
inviolabil idade da imagem, da privacidade e da intimidade (CF, art. 5.0, X). 

Cabe ressaltar, ainda, que é assegurada a faculdade de não fruir a posição 
jurídica decorrente de uma norma constitucional que estabeleça uma l iberdade 
fundamental. Assim, por exemplo, o direito à l iberdade de crença religiosa (art. 
5 .º, VIII) implica o direito de não possuir religião; o direito de reunião (art. 
5.0, XVI) assegura, também, o direito de não se reunir; o direito de associação 
(art. 5.0, XVII)  implica, igualmente, o direito de não se associar. 

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 - ASPECTOS GERAIS , 

A Constituição Federal de 1 988, ao arrolar os direitos fundamentais no 
seu Título II (arts. 5 .0 a 1 7), classificou-os em cinco grupos distintos: direitos 
individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos 
políticos e direitos relacionados à existência, organização e participação em 
partidos políticos. 

Os d i reitos individuais correspondem aos direitos diretamente l igados 
ao conceito de pessoa humana e de sua própria personal idade, como, por 
exemplo, o direito à vida, à dignidade, à l iberdade. Estão previstos no art . 
5.0 da Constituição, que alberga, especialmente, os direitos fundamentais de 
primeira geração, as chamadas l iberdades 11 cgatin1s. Nesse mesmo art. 5 .0, 
temos direitos fundamentais coletivos, como são exemplos os previstos nos 
incisos XVI (direito de reunião); XVII, XVII I ,  XIX e XXI (direito à asso
ciação); LXX (mandado de segurança coletivo). 

Os d i reitos sociais constituem as l iberdades positivas, de observância 
obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por objetivo a melhoria 
das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igual
dade material ou substancial. Estão arrolados no art. 6.º e seguintes da Carta 
Política, e são discipl inados em diversos outros dispositivos constitucionais 
(por exemplo, direito à saúde - art. 1 96; direito à previdência - art. 20 1 ;  
direito à educação - art. 206). 

Os direitos de nacionalidade cuidam do vínculo juridico-político que l iga 
um indivíduo a um determinado Estado, capacitando-o a exigir sua proteção 
e sujeitando-o ao cumprimento de determinados d.everes. Estão enumerados 
no art. 1 2  da Constituição. 

Os direitos políticos cuidam do conjunto de regras que disciplinam as 
formas de atuação da soberania popular, com o fim de pennitir ao indivíduo 
o exercício concreto da l iberdade de participação nos negócios políticos do 
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Estado, conferindo-lhe os  atributos da  cidadania. Estão enumerados no  art. 1 4  
da  Constituição. 

Os d i reitos il existência, organização e participação e m  partidos 
polít icos regulamentam os partidos pol íticos como instrumentos necessários 
à preservação do Estado Democrático de Direito, assegurando-lhes autono
mia e plena l iberdade de atuação, para concretizar o sistema representativo 
(CF, art. 1 7) .  

DIREITOS 
FUNDAMENTAIS � 

NA CF/1988 

3.1 . Aplicabi l idade imediata 

5 
Classes 
(grupos) 

Direitos e deveres 
individuais e coletivos 
(art. 5.0). 

Direitos sociais 
(arts. 6.0 a 1 1 ). 

Direitos de 
- ·- nacionalidade 

(arts. 12 e 1 3). 

Direitos pollticos 
- (arts. 14 a 16). 

Direitos de existência 
dos partidos pollticos 
(art. 1 7). 

Determina a Constituição que as normas definidoras dos direitos e ga
rantias fundamentais têm apl icação imediata (art. 5 .º, § 1 .0). 

Esse comando tem por fim explicitar que as normas que estabelecem 
direitos e garantias fundamentais são de caráter preceptivo, e não meramente 
programático. Significa dizer que os aplicadores do direito deverão conferir 
aplicabilidade imediata aos direitos e garantias fundamentais, conferindo
-lhes a maior eficácia possível, independentemente de regulamentação pelo 
legislador ordinário. 

Há, entretanto, normas constitucionais relativas a direitos e garantias 
fundamentais que não são autoapl icáveis, isto é, que carecem de regula
mentação para a produção de seus integrais efeitos (eficácia l imitada). Os 
direitos sociais, em grande parte, têm a sua plena eficácia condicionada a 
uma regulamentação mediante lei, como, por exemplo, os incisos X, XI, XII, 
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XX, XXI, :XXI II ,  :XXVII do art. 7.º da Constituição Federal .  Mesmo no art. 
5.º da Constituição temos normas que exigem a complementação legislativa 
para a produção de seus efeitos integrais, como, por exemplo, os incisos 
vn, XXXI I  e :xxxvm. 

Enfim, embora a regra seja a aplicabil idade imediata dos direitos e 
garantias fundamentais, alguns deles encontram-se previstos em normas 
constitucionais de eficácia l imitada, dependentes de regulamentação para a 
produção de seus efeitos essenciais. 

Importante destacar, também, que o comando constitucional em exame 
- § I .º do art. 5.º - não tem sua aplicação restrita aos direitos e garantias 
fundamentais individuais e coletivos arrolados no art. 5.0 da Constituição da 
República. Sua incidência alcança as diferentes classes de direitos e garantias 
fundamentais de nossa Carta Magna, ainda que indicados fora do catálogo 
próprio a eles destinado (arts. 5 .º a 1 7) .  

� Em regra, lêm aplicação 
imediala (art. 5.0, § 1 .0). 

Enlretanto, há direilos fundamentais 

APLICABILIDADE - previstos em normas de eficácia 

DOS DIR.EITOS - limitada, dependenles de 

FUNDAMENTAIS 
regulamenlação ordinária. 

Esse enlendimenlo aplica-se a 
- direilo fundamenlal previslo, ou 

não. no art. 5.0 da CF/1988. 

3.2. Enumeração aberta e interpretação 

Os direitos fundarr.entais não são estanques, não podem ser reunidos em 
um elenco fixo, mas sim constituem uma categoria jurídica aberta. Além disso, 
a compreensão de seu conteúdo é variável ,  conforme os diferentes períodos 
históricos nos quais se estabeleceram e desenvolveram. 

O surgimento dos diversos direitos fundamentais ao longo da história com
prova serem eles uma categoria aberta e potencialmente i l imitada, que pode ser 
permanentemente ampli3da pelo reconhecimento de novos direitos, à medida 
que se constate sua importância para o desenvolvimento pleno da sociedade. 

Ademais, ao lado das transformações quantitativas, pela inserção de no
vos direitos dentro dessa categoria jurídica, os direitos fündamentais sofrem 
também alterações qualitativas, em função da diversidade de significado e 
alcance que passam a apresentar no decorrer da evolução histórica. 
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U m caso ilustrativo de  modificação qualitativa, ou  seja, concernente à 
interpretação do significado de um direito fundamental, temos no direito de 
propriedade. Conforme foi originalmente estabelecido, no  Estado l iberal ,  
fortemente individual ista, o d irei to de propriedade não possuía índole social, 
não ensejava quaisquer cons iderações de ordem coletiva; com o surgimento 
do Estado social, passou o direito de propriedade a ter caráter marcadamente 
social, como realça nossa Carta Política, ao exigir da propriedade o aten
dimento de sua função social (CF, art. 5 .0, XXIII), prevendo até mesmo a 
sua perda, quando essa função social não estiver sendo observada (CF, arts. 
5 .º, XXIV, e 243) .  

Do exposto, fica patente serem os direitos fundamentais uma categoria 
aberta, pois i ncessantemente completada por novos direitos; e mutável, pois 
os direitos que a constituem têm alcance e sentido distintos conforme a 
época que se leve em consideração. Com isso, a enumeração dos direitos 
fundamentais na Constituição da República de 1 988 não é fechada, exausti
va, podendo ser estabelecidos outros direitos fundamentais no próprio texto 
constitucional ou em outras normas. 

O art. 5 .0, § 2 .0, da CF / 1 988 é expresso a respeito, prescrevendo que 
"os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a Repúbl ica Federativa do Brasil seja parte". 

Em função dessa realidade - enumeração constitucional não exaustiva 
dos direitos fündamenta is -, temos os conceitos de: 

a) direitos fundamentais formalmente constitucionais; 

b) dire i tos fundamentais materialmente constitucionais; 

e) direitos fundamentais catalogados; 

d) d ireitos fundamentais fora do catálogo. 

Os direitos fu n d a m e n t a is fo r m a l m e n te consti t ucionais são aqueles ex
pressamente previstos na Constituição, em qualquer dispositivo de seu texto. 

Os d i re i tos fu n d a m e n t a i s  m a terial m e n te consti t u ci o n a i s  são aqueles 
que não estão previstos no texto da Constituição Federal de 1 988, mas 
sim em outras normas j urídicas. Esses direitos fundamentais materialmente 
constitucionais não possuem hierarquia constitucional, exceto se previstos 
em tratados e convenções internacionais sobre direi tos humanos aprovados 
na forma do ati. 5 .º, § 3 .º, da Constituição Federal .  

Os d irei tos fu n d a m e n t a i s  cata logados são aqueles enumerados no catá
logo próprio dos direitos fundamentais, no Título l i  da Constituição Federal 
(arts. 5 .º a 1 7) .  
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Os direitos fu ndamentais fora do catá logo são todos os previstos fora 
do catálogo dos direitos fundamentais, em outros artigos da Constituição. O 
direito ao meio ambiente, por exemplo, é um direito fundamental de terceira 
geração, previsto no art . 225 do Texto Maior (não catalogado, portanto). 

3.3. Restrições e suspensões admitidas constitucionalmente 

A Constitu ição Federal reconhece, nas s ituações excepcionais e gravís
s imas de estado de defesa e estado de sítio, a possibi l idade de restrições 
ou suspensões temporárias de direitos fundamentais, sem necessidade de 
autorização prévia cio Poder Judiciário. 

No caso de estado de defesa, poderão ser impostas restrições ao direito 
de reunião, ainda que exercida no seio das associações, ao sigilo de corres
pondência, ao sigi lo de comunicação telegráfica e telefônica, entre outros 
(CF, art. 1 36, § 1 º ,  1 ) .  

· 

Mitigações ainda maiores são admitidas na vigência do estado de sítio, 
conforme dispõe o art. 1 39 da Constituição Federal. Esse dispositivo cons
titucional estabelece uma importante distinção entre as medidas que poderão 
ser adotadas, levando-se em conta o fundamento autorizador da decretação 
do estado de sít io, conforme se passa a expor. 

Se o estado de sítio for decretado com fündamento no inciso 1 do art. 1 37 
da Constituição (comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos 
que comprovem a inefidcia de medida tomada durante o estado de defesa), só 
poderão ser tomadas contra as pessoas as segu intes medidas (art. 1 39): 

a) obrigação de permanência em localidade determinada; 

b) detenção em edi ticio não destinado a acusados ou condenados por crimes 
comuns; 

e) restrições relativas à inv iolab i l idade da correspondência, ao sigilo das conrn
nicações, à prestação de i nformações e à l i berdade ele imprensa, rad iod i fusão 
e televisão, na forma da lei; 

d )  suspensão da l i berdade de reunião; 

e)  busca e apreensão em domicíl io; 

!) intervenção nas empresas de serviços públ icos; 

g) requisição de bens. 

Se o estado de sítio for decretado com fundamento no inciso l i  do art. 
1 3  7 (declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estran
geira), a conclusão a que se chega - pela interpretação contrario sensu do 
art. 1 39 - é que poderão ser impostas restrições e suspensões temporárias 
a q uaisq uer d i reitos 011 gara ntias fundamentais .  Cóm efeito, o texto cons-
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t itucional não explicitou qualquer l imite à autoridade administrativa nessa 
h ipótese de decretação de estado de sítio (afinal, estaremos em situação de 
guerra, circunstância em que o texto constitucional admite, até mesmo, a 
pena de morte - art. 5 .º, XLVI I ,  a). 

Importante ressaltar que essas medidas - restrições ou suspensões a 
dire i tos fundamentais - poderão ser adotadas pela autoridade administrativa 
competente (executara da medida), sem necessidade de a u torização pré
via do Poder Judiciário. Entretanto, nada impede que tais medidas sejam 
submetidas, posteriormente, ao controle do Poder Judic iário, com o fim de 
reparar evenhiais abusos ou excessos cometidos na sua execução. Enfim, 
na adoção de tais medidas pela autoridade administrativa competente n íi o  
h á  c o n trole j ud ic i a l  p revent ivo; porém, por força do princípio da  inafas
tabi l idade de jurisdição (art. 5 .0, XXXV), o Poder Judiciário sempre pode 
ser ulteriormente provocado para fiscalizar a validade delas, com o fim de 
coibir eventuais abusos cometidos pela autoridade admin istrativa (controle 
repressivo, a posteriori). 

3.4. Tratados e convenções internacionais com força de emenda 
constitucional 

Estabelece a Constitu ição Federal que os tratados e convenções inter
nac ionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respec
tivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (CF, art. 5 .º, 
§ 3 .0, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004). 

Portanto, os tratados e convenções internacionais sobre d i rC' i tos h u m a n os 
que forem aprovados de acordo com o rito estabelecido para a aprovação das 
emendas à Constitu ição (três quintos dos membros das Casas do Congresso 
Nacional, em dois turnos de votação) passarão a gozar de status constitucional, 
situando-se no mesmo plano hierárquico das demais normas constitucionais. 
Significa dizer que seus termos deverão ser respeitados por toda a legislação 
infraconstitucional superven iente, sob pena de inconsti tucional idade; além 
disso, somente poderão ser modificados segundo o procedimento legislativo 
rígido antes mencionado, observada, ainda, a l imitação estabelecida pelo art. 
60, § 4 .0, da Lei Maior (cláusulas pétreas). 

No segundo semestre de 2008 tivemos a incorporação ao ordenamento 
jurídico brasi lei ro da primeira nomrn internacional sobre dire i tos humanos 
com força de emenda constitucional. Trata-se da Convenção sobre os D irei tos 
das Pessoas com Deficiência, assinada em 30 de março de 2007, em Nova 
Iorque, aprovada, nos termos do § 3 .º do art. 5 .0 da Constituição Federal, 
pelo Decreto Legislativo 1 86/2008 (DOU de l 0.07.2008) e promulgada pelo 
Decreto 6.949/2009 (DOU de 26.08.2009). 
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A tramitação do referido decreto legislativo seguiu  o rito prescrito 
pelo § 3.º do art. 5 .0 da Constituição Federal - aprovação, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros - e, por essa razão, foi outorgado status de emenda 
constitucional à mencionada Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, incorporada por aquele decreto legislativo ao nosso 
ordenamento j urídico. 

É muito relevante destacar, ainda, que, em razão do seu status de emenda 
constitucional, essa convenção internacional representa uma ampliação do pa
râmetro para controle de constitucionalidade das leis em nosso País (bloco de 
constitucionalidade). Significa dizer que, atualmente, além do texto da Constitui
ção Federal, também o texto dessa convenção internacional constitui parâmetro 
para a aferição da validade das leis pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Cabe ressaltar, porém, que, mesmo quando incorporados ao ordenamento 
pátrio com força de emenda constitucional - na forma do art. 5 .0, § 3.º, da 
Constituição -, poderão os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos ser ulteriormente declarados inconstitucionais, por ofensa aos valores 
constitucionais gravados como cláusulas pétreas, previstos no art. 60, § 4.0, 
da Constituição da República. 

3.5. Tribunal Penal  I nternacional 

Estabelece a Constituição que o Brasil se submete à jurisdição de Tri
bunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão (CF, art. 
5 .0, § 4.0, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004). 

Em regra, o princípio da soberania não permite que um Estado se obrigue 
a acatar decisão judicial proferida por órgão integrante de outro Estado. Para 
que uma decisão judicial estrangeira tenha validade no Brasil é necessário 
que ela seja homologada pelo nosso Poder Judiciário. A competência para a 
homologação de sentenças estrangeiras é do Superior Tribunal de Justiça -
STJ (CF, art. 1 05, !, "i"). 

O acatamento de decisão judicial proferida por um Tribunal Penal In
ternacional representa, portanto, um abrandamento da noção de soberania do 
Estado, em respeito aos direitos humanos, à proteção da humanidade (vale 
lembrar, ademais, que não se trata, propriamente, de decisão proferida por 
"outro Estado", porque o Tribunal Internacional constitui um organismo in
ternacional, não subordinado a nenhum Estado e, em tese, independente). 

O texto originário da Constituição Federal de 1 988 já consagrava dis
posição a respeito da j urisdição internacional, em que se afirmava que "o 
Brasi l  propugnará pela formação de um tribunal internacional de direitos 
humanos" (ADCT, art. 7.º). 
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No ano de 2002, surgiu a primeira corte internacional permanente com 
jurisdição sobre pessoas acusadas de cometerem graves violações aos direitos 
humanos: o Tribunal Penal I nternacional, criado pelo Estatuto de Roma. 

O Tribunal Penal Internacional é competente para julgar os crimes de 
genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime 
de agressão de um país a outro. 

A jurisdição do Tribunal Penal Internacional submete-se ao chamado 
princípio da complementaridade, segundo o qual a competência da corte 
internacional não se sobrepõe à jurisdição penal dos Estados soberanos. Signi
fica dizer que o Tribunal Penal Internacional destina-se a intervir somente nas 
situações gravíssimas, em que o Estado soberano se mostre incapaz ou sem 
disposição política para processar os crimes apontados no Estatuto de Roma. 

O Estatuto de Roma foi assinado pelo Brasi l  em 07.02.2000, e aprovado 
pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo n. I 1 2, de 06.06.2002 . 
Depois disso, o Presidente da República efetuou sua promulgação por meio 
do Decreto 4.388, de 25 .09.2002, publicado no Diário Oficial da União em 
26.09.2002, data em que iniciou sua vigência interna. 

Portanto, o Brasi l  se submete ao Tribunal Penal Internacional, criado pelo 
Estatuto de Roma, haja vista sua adesão expressa a esse ato internacional .  

Alguns constitucionalistas propugnam pela inconstitucionalidade do Esta
tuto de Roma, entre outros motivos, em face da previsão, nesse ato interna
cional, da prisão perpétua (art. 77), em contradição com o que estabelece a 
Carta Política de 1 988 (art. 5 .0, XLVII,  "b"). Apontam, também, a ausência 
de tipificação dos crimes e de prévio estabelecimento das penalidades no 
Estatuto. Ainda, enxergam incompatibi l idade entre a previsão de entrega de 
brasi leiros para julgamento pelo Tribunal Penal Internacional e a vedação 
constitucional à extradição de brasi leiros natos (aii. 5.0, LI). 

O Prof. André Ramos Tavares registra que a EC 45/2004 introduziu o 
§ 4.0 no art. 5 .0 da Constituição exatamente com a intenção de contornar a 
inconstitucionalidade, ou reforçar a validade da adesão do Bras i l  ao Estatuto 
de Roma (note-se que a vigência interna desse tratado iniciou antes da EC 
45/2004). Entende ele, entretanto, que nem mesmo uma emenda constitu
cional tem possibi l idade de afastar as inconstitucionalidades apontadas, caso 
elas venham a ser reconhecidas pelo Judiciário, uma vez que todas dizem 
respeito a matérias protegidas por c láusulas pétreas. Segundo suas palavras, 
"este é o risco que se corre ao se adotar uma Constituição com cláusulas 
mais do que rígidas". Sobre os problemas do Estatuto de Roma, merecem 
transcrição estas palavras do autor: 

É que todos os pontos de inconstitucional idade que afrontavam 
cláusulas pétreas continuam passíveis de infirmar a novel previ -
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são constitucional especificamente quanto ao Estatuto de Roma� 
Assim ocorre com: (i) a "entrega" ou extradição de nacionais; ( i i)  
a "entrega" ou extradição de estrangeiros por crimes políticos ou 
de opinião; ( i i i) a falta de tipificação dos crimes no Estatuto; ( iv) 
a falta de prévia previsão das punições cabíveis; (v) a imprescri
tibil idade dos crimes; e (vi) as penas perpétuas admitidas. 

Espec ificamente acerca do problema da harmonização entre a previsão de 
"entrega" de brasi leiros ao Tribunal Penal Internacional e a vedação à extra
dição de brasi leiros natos constante do inciso LI do art. 5.0 da Constituição, 
os autores têm defendido que a entrega seria algo d iferente da "extradição". 
A "entrega" seria o envio de um indivíduo para um organismo i nternacional, 
não vinculado a nenhum Estado específico, ao passo que a "extradição" seria 
sempre para um determinado Estado estrangeiro soberano. Para esses autores, 
a Constituição vedaria somente a extradição, não a entrega.6 

Seja como for, a interpretação acima não resolverá as outras alegadas 
inconstitucional idades, caso elas venham a ser reconhecidas pelo Poder Judi
ciário. O certo é que foram essas dúvidas sobre a legitimidade da adesão do 
Brasil ao Estatuto de Roma que ensejaram o acréscimo do § 4.0 ao art. 5 .º 
da Constituição pela EC 45/2004, muito embora, por óbvio, o novo disposi
tivo constitucional não se refira especificamente ao Estatuto de Roma, nem 
tenha sua apl icação teórica a ele restrita. É interessante observar que parece 
não ter sido considerada suficiente a existência do art. 7.0 do ADCT, desde 
a promulgação do texto originário da Constituição de 1 988, determinando 
que o Brasil propugne pela formação de um tribunal internacional dos di
reitos humanos, talvez porque este não tivesse que ser obrigatoriamente um 
tribunal penal. De toda forma, em nenhum dos dois dispositivos está dito, 
nem poderia estar, que os estatutos desse tribunal possam contrariar direitos 
e garantias individuais consagrados no texto constitucional. 

4. DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS PREVISTOS 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ART. 5.0) 

O art. 5 .0 da Constituição de 1 988 enuncia a maior parte dos direitos 
fundamentais de primeira geração albergados em nosso ordenamento cons
titucional (embora nele não haja apenas direitos individuais, mas também 
alguns direitos de exercício coletivo). 

• André Ramos Tavares discorda dessa construção, propugnando que "entrega" e "extradi
ção" sào, substancialmente, a mesma coisa, especialmente para efeito de interpretação da 
vedação constante do art. 5.0, inciso LI, de nossa Carta Política, o qual veicula verdadeira 
garantia fundamental insuprimivel. 
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O caput desse artigo enumera cinco direitos fundamentais básicos, dos 
quais os demais dire itos enunciados nos seus i nc isos constituem desdobra
mentos: ( 1 )  direito à vida; (2) direito à l iberdade; (3 )  direito à igualdade; 
(4) direito à segurança; e (5) direito à propriedade. 

O texto do caput do art. 5 .º somente assegura esses direitos, de forma 
expressa, aos "brasi leiros e aos estrangeiros residentes no País". Há consenso, 
entretanto, pela própria natureza de tais direitos, que eles valem igualmente 
para os estrangeiros que se encontrem em território nacional, submetidos às 
leis brasi leiras, sejam eles residentes ou não no Bras i l .  

Estudaremos, a segui r, discriminadamente, os direitos fundamentais 
constantes do art. 5 .º da Carta de 1 988. 

4.1 . Direito à vida 

Expresso no caput do art. 5 .0, o direito à vida é o mais elementar dos 
direitos fundamentais; sem vida, nenhum outro direito pode ser fruído, ou 
sequer cogitado. 

A Constituição protege a vida de forma geral, não só a extrauterina como 
também a intrauterina. Corolário da proteção que o ordenamento jurídico brasi leiro 
concede à vida intrauterina é a proibição da prática do aborto, somente permi
tindo o aborto terapêutico como meio de salvar a vida da gestante, ou o aborto 
humanitário, no caso de gravidez resultante de estupro (Código Penal, art. 1 28). 

Não se resume o direito à vida, entretanto, ao mero direito à sobrevi
vência física. Lembrando que o Brasi l  tem como fundamento a dignidade da 
pessoa humana, resulta claro que o direito fundamental em apreço abrange o 
direito a uma existência digna, tanto sob o aspecto espiritual quanto material 
(garantia do mínimo necessário a uma existência digna, corolário do Estado 
Social Democrático). 

Portanto, o direito individual fundamental à vida possui duplo aspecto: sob 
o prisma biológico traduz o direito à integridade física e psíquica (desdobrando
-se no direito à saúde, na vedação à pena de morte, na proibição do aborto 
etc . ) ;  em sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e es
piri tuais mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza humana. 

É importante registrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 
grande repercussão na sociedade, decidiu que não const i tu i  crime a i n terru pção 
da gravidez ("antecipação terapêu tica d o  pa rto") n a  h ipótese d e  gra videz 
de feto anencéfalo.7 Ocorre anencefalia quando um defeito no fechamento do 
tubo neural durante o desenvolvimento embrionário resulta na ausência parcial  
do encéfalo e do crânio; trata-se de doença congênita sempre letal, porquanto 
não há possibi l idade de desenvolvimento de massa encefálica em momento 

' ADPF 54/DF, rei. Min. Marco Aurélio, 1 2.04.201 2  ( Informativo 661 do STF). 
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posterior, e aquela que o nascido anencéfalo apresenta não é capaz de sustentar 
as suas funções vitais. Prevaleceu entre os ministros de nossa Corte Excelsa (a 
decisão foi por maioria) o entendimento de que, na ponderação entre os direitos 
da mulher gestante - sobretudo o direito à dignidade e à saúde (incluída a 
integridade psíquica) - e a proteção à vida intrauterina, aqueles, nesse caso, 
deveriam prevalecer. Embora ressaltando a indefinição existente acerca dos 
conceitos, médico e jurídico, de vida e de morte, levou-se em conta, entre 
outros aspectos, o fato de a anencefalia mostrar-se sempre incompatível com 
a vida extrauterina, não se equiparando, portanto, a nenhuma outra espécie de 
deficiência. Vale frisar este ponto: a decisão de nosso Tribunal Maior aplica-se 
exclusivamente à in terrupção da gestação de feto portador de anencefal ia,  
não se estendendo a nenhuma outra deficiência ou má-formação. 

Por fim, é oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 
legitimidade da realização de pesquisas com a util ização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in 
vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as condições 
estipuladas no art. 5.0 da Lei 1 1 . I 05/2005. Entendeu a Corte Suprema que 
essas pesquisas não ofendem o direito à vida, tampouco violam a dignidade 
humana constitucionalmente assegurada.ª 

4.2. Direito à l iberdade 

O direito à l iberdade, de forma ampla e genérica, é afirmado no caput do 
art. 5 .0 da CF de 1 988. Trata-se da própria essência dos direitos fundamentais de 
primeira geração (por isso mesmo também denominados l iberdades públicas). 

A ideia de l iberdade de atuação do indivíduo perante o Estado traduz 
o cerne da ideologia liberal, de que resultaram as revoluções do final do 
século XVII I  e início do XIX. A doutrina essencial do laissez faire exigia 
a redução da esfera de atuação do Estado e de sua ingerência nos negócios 
privados a um mínimo absolutamente necessário. 

Já se ressaltou que, do lema da Revolução Francesa - l iberdade, igual
dade e fraternidade -, foi sem dúvida a l iberdade o axioma mais encarecido 
originalmente pelo Liberalismo. Como ideologia da classe burguesa triunfante 
sobre o Absolutismo, interessava mais aos capital istas de então a defesa da 
l iberdade negocial do que uma atuação tendente à obtenção de uma igualdade 
material, efetiva, no seio da sociedade. 

A l iberdade assegurada no caput do art. 5 .0 deve ser tomada em sua mais 
ampla acepção. Compreende não só a l iberdade fisica, de locomoção, mas 
também a l iberdade de crença, de convicções, de expressão de pensamento, 
de reunião, de associação etc. 

ª ADI 3.51 0/DF, rei. Min. Carlos Britto, 29.05.2008. 
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Sendo os direitos de primeira geração direitos de l iberdade, resulta que 
grande parte dos i ncisos do art. 5 .0 da Constituição de 1 988 refletem desdo
bramentos desse princípio, como veremos passos à frente. 

4.3. Princípio d a  igualdade (art. 5.0, caput, e i nciso 1) 

A igualdade é a base fundamental do princípio republicano e da demo
crac ia. Tão abrangente é esse princípio que dele inúmeros outros decorrem 
diretamente, como a proibição ao racismo (art. 5 .º, XLII), a proibição de 
d i ferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7.0, XXX), a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do tra
balhador portador de deficiência (art. 7.º, XXXI), a exigência de aprovação 
prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público 
(art. 37, l i ), o princípio ela isonomia tributária (art. 1 50, II) etc. 

O princ ipio da igualdade determina que seja dado tratamento igual aos que 
se encontram em situação equivalente e que sejam tratados de maneira desigual 
os desiguais, na medida ele suas desigualdades. Ele obriga tanto o legislador 
quanto o aplicador da lei ( igualdade na lei e igualdade pera n te a lei). 

A igualdade na lei  tem por destinatário precípuo o legislador, a quem 
é vedado valer-se da lei para estabelecer tratamento discriminatório entre 
pessoas que mereçam idêntico tratamento, enquanto a igualdade pera n te a 
lei  dirige-se principalmente aos intérpretes e aplicadores da lei, impedindo 
que, ao concretizar um comando jurídico, eles dispensem tratamento distinto 
a quem a lei considerou iguais. A lexandre de Moraes aponta mesmo uma 
"trípl ice fi nal idade l imitadora do princípio da igualdade - limitação ao le
gisfadc)!; ao intérprete/autoridade pública e ao particular". 

O princípio constitucional da igualdade não veda que a lei estabeleça 
tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de grupo social, 
de sexo, de profissão, de condição econômica ou de idade, entre outras; o que 
não se admite é que o parâmetro diferenciador seja arbitrário, desprovido de 
razoabil idade, ou deixe de atender a alguma relevante razão de interesse público. 
Em suma, o princípio da igualdade não veda o t ratamento d iscriminatório 
en tre indivíduos, q u an d o  h ú  razoabilidade para a d iscriminação. 

Exemplo de tratamento discriminatório entre homens e mulheres, criado 
por lei, temos nas disposições da denominada Lei M a ria d a  Penha, que 
estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e fami
l iar contra a mulher, já  reconhecida como constitucional  pelo STF, por se 
coadunar com o princípio  da iguald ade. 

Ao reconhecer a con s t i t u c io n a lidade d a  Lei M a ria d a  Pen ha, o STF 
deixou assente que, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir 
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a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de 
proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o 
legislador teria ut i l izado meio adequado e necessário para fomentar a fina
l idade traçada pelo art. 226, § 8 .0, da Constituição Federal. Destacando a 
incidência do p r i n c ípio d a  p ro i bição de proteção insuficiente dos d i reitos 
fu ndame n ta is, aduziu o Tribunal Excelso, ainda, não ser desproporcional ou 
i legítimo o uso do sexo como critério de d iferenciação, visto que a mulher 
seria eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos fisicos, morais 
e psicológicos sofridos em âmbito privado.9 

Na mesma l inha, o STF também firmou o entendimento de que não 
compete aos J u izados Especiais  j u lgar os cr imes abrangidos pela Lei 
M aria d a  Penha,  bem como o de que nos crimes de lesão corporal pratica
dos contra a mulher no ambiente doméstico, mesmo de caráter leve, a ação 
penal é públ ica incondicionada, vale dizer, o M i n istério P ú b l ico dará i n icio 
à ação penal rel a tiva aos c ri mes cometidos n o  â m b i to d a  Lei M a ria da 
Penha sem necessidade de representação d a  v ít ima . 10 

O princípio da igualdade não impede, ainda, tratamento discriminatório em 
concurso público, desde que haja razoabilidade para a discriminação, em razão 
das exigências do cargo. Restrições como a fixação de idade mínima e máxima 
e de altura mínima (concurso para agente de polícia, por exemplo), previsão de 
vagas exclusivamente para determinado sexo (concurso para o cargo de agente 
penitenciário restrito às mulheres, numa prisão feminina, por exemplo) e outras 
podem ser previstas em concursos públicos, desde que as peculiaridades das 
atribuições do cargo justifiquem. É ilustrativo o teor da Súmula 683 do STF: 

683 - O l imite de idade para a inscrição em concurso públi
co só se legitima em face do art. 7.0, XXX, da Constituição, 
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do 
cargo a ser preenchido. 

Essas restrições, porém, somente serão l ícitas se previstas em le i ,  não 
sendo o edital meio idôneo para impor restrições a direito protegido consti
tucionalmente. Portanto, para que haja restrição no edital, é imprescindível 
prévia autorização fixada em le i . 1 1  

Deve-se observar que não se pode cogitar de ofensa ao princípio da igual
dade quando as d iscriminações são previstas no próprio texto constitucional. 
Nessas hipóteses, o próprio legislador constituinte determinou, explicitamente, 
que um dado critério deve ser adotado para efeito de desigualamento jurídi-

• ADC 1 9/DF. rei. Min. Marco Aurélio, 09.02.2012 .  
'º ADI 4.424/DF, rei. Min.  Marco Aurélio, 09.02.2012 .  
" ARE 640.284/SP, rei. M i n .  Gilmar Mendes, 16 .05.20 1 1 . 
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co entre as pessoas. Como exemplos em nossa Constituição, citamos: a lei 
deverá proteger o mercado de trabalho da mulher, mediante a concessão de 
incentivos específicos (CF, art. 7 .º, XX);  aposentadoria da mulher com menor 
tempo de contribuição (CF, art. 40); reserva de certos cargos públicos para 
brasileiros natos (CF, art. 1 2, § 3 .º); previsão de tratamento favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte (CF, art. 1 79). 

É relevante registrar que, segundo orientação do Supremo Tribunal Fe
deral, o princípio constitucional da isonomia não autoriza o Poder Judiciário 
a estender vantagens concedidas a um grupo determinado de indivíduos a 
outros grupos, não contemplados pela lei, sob pena de ofensa ao princípio da 
separação de Poderes (o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdi
cional, não pode legislar positivamente, criando regras não pretendidas pelo 
Poder Legislativo; cabe ao Judiciário, tão somente, legislar negativamente, 
isto é, erradicar normas inconstitucionais do ordenamento jurídico). 

Assim, não poderá o Poder Judiciário, por exemplo, sob o fundamento 
de conferir tratamento isonômico, estender aos servidores públicos da cate
goria "A " vantagem concedida pela lei apenas à categoria "B", ainda que 
tais categorias se encontrem em situação de plena igualdade jurídica. 

Esse entendimento restou conso lidado na S ú m u la Vinculante  37, nestes 
termos: 

37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função le
gislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 
fundamento de isonomia. 

Uma discussão relevante diz respeito à compatibilidade, ou não, com nos
so ordenamento jurídico da implementação das assim chamadas "po l ít icas d e  
a ç ã o  afi rma tiva". Genericamente consideradas, traduzem-se estas em pol íticas 
públicas que impl icam tratamento diferenciado em favor de minorias, sempre 
com o objetivo de compensar desvantagens que os integrantes de tais grupos 
enfrentam - pela sua maior vulnerabilidade, decorrente de preconceito e dis
criminação de que eles são vítimas - nas relações sociais em variadas áreas. 

Os defensores da existência de base constitucional para a adoção de 
políticas de ação afirmativa argumentam que elas são um meio eficaz para 
que se possa reduzir, em nossa sociedade, a desigualdade material entre os 
indivíduos - redução almejada pelo constituinte originário -, em vez de nos 
l imitarmos a garantir uma igualdade meramente formal (configuração origi
nal do princípio da igualdade, da época do surgimento do l iberalismo e dos 
correspondentes direitos fundamentais de índole negativa, abstencionista). 

De um modo geral, os críticos dessas medidas de ação afirmativa alertam 
que elas têm o potencial de aumentar a discriminação odiosa, gerando uma. so-
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ciedade estratificada, algo semelhante, no limite, a uma sociedade de castas, com 
diversos grupos minoritários marcados (estigmatizados) mediante características 
estereotipadas, aos quais são atribuídos específicos direitos e regras de acesso 
favorecido a utilidades e benefícios, diferentes dos aplicáveis à população em geral. 

Pois bem, em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, apreciando atos da Universidade de Brasília que instituíram 
sistema de reserva de 20% de vagas no processo de seleção para ingresso 
de estudantes, com base em critério étnico-racial (vulgarmente chamadas 
"cotas raciais" de acesso ao ensino superior), decidiu que  tal política de  
ação afirmativa é constitucional, represen tando meio apto a efetivar a 
igualdade material e permitir a suplantação de desigualdades ocasionadas 
por situações históricas particulares. 1 2  

Por fim, cabe-nos destacar que, em respeito à não discriminação das pessoas 
em razão de sua orientação sexual - e considerando o postulado da dignidade 
da pessoa humana e o objetivo constitucional de promover o bem de todos -, 
o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Constituição de 
1 988 não interd ita a formação de fam íl ia  por pessoas cio mesmo sexo.13 
Para o Tribunal Maior, o avanço da Constituição Federal de 1 988 no plano 
dos costumes impõe a interpretação de que o seu art. 226, ao empregar em 
seu texto a expressão "família", não l imita a formação desta a casais hetero
afetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. 

Nessa l inha - de que para fazer jus à especial proteção do Estado, pouco 
importa estar a famíl ia formal ou informalmente constituída, ou integrada por 
casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos -, o STF igualou a u n ião 
estável homoafetiva à u nião estável hetcroafetiva , conferindo "interpretação 
conforme à Constituição" ao art. 1 .723 do Código Civi l para excluir desse 
dispositivo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união con
tínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 

12 ADPF 1 86/DF, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 26.04.2012  (Informativo 663 do STF). Seguin
do a mesma linha de fundamentação, a Corte Suprema proferiu decisão, em 09.05.2012, 
com repercussão geral, no RE 597.285/RS, rei. Min. Ricardo Lewandowski, afirmando a 
constitucionalidade do programa de ação afirmativa estabelecido pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), que instituiu sistema de cotas - reserva de vagas a can
didatos egressos de escolas públicas, a negros que também tenham estudado em escolas 
públicas e a indlgenas - para ingresso em seus cursos de nível superior (vide lnformalivo 
665 do STF). Merece citação, também, pela similaridade dos fundamentos aduzidos. o 
julgamento da ADI 3.330/DF, rei. Min. Ayres Britto, ocorrido em 03.05.2012, no qual se 
declarou constitucional o Programa Universidade para Todos (Prouni), disciplinado na Lei 
11 .096/2005 - em linhas gerais, por meio do Prouni são concedidas bolsas de estudos em 
universidades privadas a alunos com baixa renda familiar que tenham cursado o ensino 
médio completo em escolas públicas, ou como bolsistas integrais em escolas particulares. 
havendo cotas para negros, pardos, indlgenas e pessoas com necessidades especiais (vide 
Informativo 664 do STF). 

" ADI 4.277/DF, rei. Min. Ayres Britto, 05.05.2011 . 
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4.4. Princípio da legalidade (art. 5.0, li) 

Afinna o inciso II do art. 5 .0 da Constituição que "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Trata-se do prin
cípio da legalidade, base direta da própria noção de Estado de Direito, implantada 
com o advento do constitucionalismo, porquanto acentua a ideia de "governo das 
leis", expressão da vontade geral, e não mais "governo dos homens", em que 
tudo se decidia ao sabor da vontade, dos caprichos, do arbítrio de um governante. 

O enunciado desse inciso II do art. 5.0 veicula a noção mais genérica 
do princípio da legalidade. No que respeita aos particulares, tem ele como 
corolário a afirmação de que somente a lei pode criar obrigações e, por ou
tro lado, a asserção de que a inexistência de lei proibitiva de determinada 
conduta implica ser ela permitida. 

Relativamente ao Poder Público, outro é o conteúdo do princípio da legali
dade. Sendo ele a consagração da ideia de que o Estado se sujeita às leis e, ao 
mesmo tempo, de que governar é atividade cuja realização exige a edição de 
leis (governo sub Iege e per Iege), tem como corolário a confirmação de que 
o Poder Público não pode atuar, nem contrariamente às leis, nem na ausência 
de lei. Não se exclui, aqui, a possibil idade de atividade discricionária pela 
Administração Pública, mas a discricionariedade não é, em nenhuma hipótese, 
atividade desenvolvida na ausência de lei, e sim atuação nos l imites da lei, 
quando esta deixa alguma margem para a Administração agir conforme critérios 
de oportunidade e conveniência, repita-se, segundo os parâmetros genéricos 
estabelecidos na lei . O princípio da legalidade, especificamente no que concer
ne à Administração Pública, é reiterado no caput do art. 37 da Constituição. 

Outro desdobramento importante do princípio da legalidade, também reiterado 
em ponto específico do texto constitucional, refere-se à atividade de tributação. 
O constituinte preocupou-se, no inciso 1 do art. 1 50 da Constituição, em afirmar 
que é vedado aos entes federados "exigir ou aumentar tributo sem lei que o es
tabeleça". Aqui é ainda maior a rigidez do princípio, porque não só fica proibida 
a atuação na ausência de lei, mas, ainda, é afastada a possibilidade de atuação 
discricionária no exercício das atividades de exigência de tributos. 

Também específico é o inciso XXXIX do art. 5 .0 da Constituição, se
gundo o qual "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal". Nesse caso, tamanha é a rigidez que fica afastada 
até mesmo a possibilidade de atuação regulamentar do Poder Executivo, 
porquanto é exigido que a própria lei formal defina todos os elementos ne
cessários à tipificação da conduta como crime e que a própria lei estabeleça, 
ela mesma, as penas aplicáveis. 

Ponto relevante é o que tange à distinção entre princípio da legalidade 
e princípio da reserva legal. 
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De um modo geral, os autores prelecionam que devemos falar em "reserva 
legal" quando o texto constitucional exige expressamente regulação mediante 
lei para uma matéria específica. 1 4  

Assim, seriam exemplos de "reserva legal" o inciso XIII  do art. 5.0 ("é livre 
o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer"), o inciso xvm do art. 5 .0 ("a criação de 
associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento"), o § I .º do art. 9.0, 
sobre o direito de greve dos trabalhadores em geral ("a lei definirá os serviços 
ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiá
veis da comunidade"); o inciso 1 do art. 37 ("os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasi leiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei , assim como aos estrangeiros, na fonna da lei"), o inciso XIX do art. 37 
("somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à 
lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação"), o § 3.º 
do art. 37 ("a lei disciplinará as formas de participação do usuário na admi
nistração pública direta e indireta . . .  "); o § 1 .0 do art. 1 73 ("a lei estabelecerá o 
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica") e muitos outros. 

De pronto, podemos observar que, em alguns casos, dependendo do 
entendimento que se dê à expressão "em virtude de lei", constante do enun
ciado do princípio da legalidade (art. 5 .º, I I), poderia haver sobreposição de 
comandos constitucionais, ou seja, teríamos simplesmente um comando geral 
(o princípio da legalidade) e outro específico (a cláusula de reserva legal 
contida em determinada norma constitucional), mas o conteúdo do comando 
específico já estaria inteiramente englobado no princípio geral. 

Por exemplo, caso se entenda que a "lei" a que se refere o princípio 
da legalidade é, obrigatoriamente, a lei formal (atos primários emanados do 
Poder Legislativo, bem como as leis delegadas e as medidas provisórias), a 
cláusula de reserva legal constante do inciso XIII  do art. 5 .0 seria somente 
uma espécie de reiteração ou de "reforço", mas, a rigor, seria desnecessária. 

" Transcreve-se a lição de André Ramos Tavares: 
"É preciso salientar, ainda, a distinção entre o principio da legalidade e o principio da reserva de lei. 
O princípio da legalidade reparte-se. como visto acima, em dois fronts. Em primeiro, exige 
o respeito à lei posta. Em segundo lugar, impõe que nào se crie direito ou dever sem 
amparo legal; se nào há lei, nào há suporte para qualquer exigência ou beneficio público. 
Já a expressão 'reserva de lei' assume sentido próprio, que não se confunde com o principio da 
legalidade, embora para ele aponte como seu horizonte mais próximo. Pela reserva legal estabelece
-se a obrigatoriedade de tratamento de determinadas e especificas matérias por meio de lei. 
Enquanto o principio da legalidade revela-se pela previsão geral, como visto. no sentido de que 
não se criam direitos ou deveres sem lei. no caso da reserva legal há a previsão expressa e 
pontual, para uma especifica matéria. da necessidade da regulamentação por meio de lei." 
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Com efeito, dizer que alguém só será obrigado a atender a determinadas 
qualificações profissionais para poder exercer uma profissão se essas qual i
ficações forem estabelecidas em lei formal (conteúdo eia cláusula de reserva 
legal do i nciso XII I  do art. 5 .º) não seria, a rigor, necessário, se se entender 
que qualquer obrigação a qualquer pessoa exige forçosamente lei formal para 
ser imposta (conteúdo do princípio da legalidade, se se considerar que a "lei ' '  
a que ele se refere seja, obrigatoriamente, a lei formal). 

Acontece, entretanto, que há importantes juristas que entendem que a ex
pressão "em virtude de lei", constante do inciso I I  do :irt. 5 .ª, aplica-se não só 
à lei formal, mas também a atos normativos infralegais (atos administrativos). 
Na opin ião deles, a existência de regras constitucionais específicas estabelecendo 
hipóteses expressas de reserva legal justifica-se, exatamente, pelo fato de que, 
só com base no princípio da legalidade (art. 5 .0, I I) ,  não seria vedada a criação 
de determinadas obrigações para os particulares por meio de at:)S infralegais. 

Nossa jurisprudência, em alguns assuntos, embora não o diga textualmente, 
parece adotar a posição exposta no parágrafo pre.:edente. Por exemplo, em ma
téria tributária, é consagrado o entendimento jurisprudencial de que obrigações 
acessórias (obrigações de fazer ou deixar de fazer qualquer coisé. que não seja 
pagar tributo ou multa tributária) podem ser instituídas mediar.te a;os infralegais. 
Tal entendimento, entretanto, originou-se sob a Constituição pretérita, a partir da 
interpretação do art. 97 do Código Tributário Nacional, o qual traz uma lista ele 
matérias tributárias que só podem ser estabeleciC.as por meio de lei , e que era 
tida pela doutrina da época como uma lista taxativa. Muitos dos mais renoma
dos tributaristas atuais rechaçam com veemência essa posição jurisprudencial, 
propugnando a necessidade de sua revisão à luz do ordenamento constitucional 
vigente, pelo qual, na visão deles, seria inadmissível essa interpretação ele que 
a expressão "lei" constante do enunciado do princípio da legalidade (art. 5 .º, 
l i )  possa ser considerada "lei em sentido amplo", abrangendo atos infralegais. 

Seja como for, dois pontos devem ser frisados. 

O primeiro é que não existe polêmica quanto ao fato de que o vocábulo 
"lei" util izado nas diversas disposições constitucionais que veiculam hipóteses de 
"reserva legal" apl ica-se exclusivamente à lei for:nal (atos primários emanados 
do Poder Legislativo, bem como as leis delegadas e as medidas provisórias, 
observadas as restrições constitucionais ao uso desses d::iis últimos atos nor
mativos, vazadas no art. 68 e no art. 62 da Constitu i(io, respectivamente). 

O segundo é que, mesmo que se entendesse que a expressão "em virtude 
de lei" uti l izada na redação do princípio geral da legal idade (art. 5 .0, I I )  
refere-se obrigatoriamente à le i  formal, não seria verdadeiro que em todas as 
disposições constitucionais nas quais haja "reserva legal" esta seja um mero 
reforço do princípio da legalidade ou mesmo um comando desnecessário. 
I sso somente seria verdade nos casos em que a norma constitucional que 
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contenha cláusula de "reserva legal" seja uma norma pertinente a conduta de 
particulares, isto é, seja  uma norma da qual decorra a criação de obrigações 
de fazer ou não fazer para os particulares. Em todos os demais casos, não se 
poderia falar em sobreposição, mesmo que se entendesse que o princípio da 
legalidade implica a exigência de lei formal .  Tomando alguns dos exemplos 
antes enumerados, observamos que nunca se poderia falar em "sobreposição", 
em "mero reforço", ou em "comando inútil" com referência à regra do inciso 
XIX do art. 37 ("somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista 
e de fundação . . .  "), ou à do § 1 .0 do art. 1 73 ("a lei estabelecerá o estatu
to j urídico da empresa públ ica, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica"). Esses exemplos, nos quais 
indiscutivelmente temos dispositivos constitucionais com cláusula expl ícita de 
"reserva legal", não estão albergados no conteúdo do princípio da legalidade 
(art. 5 .0, I I) ,  seja qual for a interpretação que se dê à palavra "lei" empre
gada em seu enunciado, haja vista que eles não contêm em seus comandos 
nenhuma obrigação de "fazer" ou "não fazer''. 

Não obstante, cumpre-nos registrar, e enfatizar, que a doutrina consti
tucionalista dominante tem propugnado, deveras, o reconhecimento de uma 
rigidez menor ao princípio da legal idade do que às hipóteses de reserva legal .  
Aquele significaria exigência não só de lei formal para instituir obrigações 
de fazer ou não fazer, ou seja, tais obrigações poderiam decorrer, também, 
de atos infralegais, desde que expedidos nos l imites estabelecidos na lei . 

Nessa esteira, o Prof. José Afonso da S i lva afirma que "o primeiro ( lega
l idade) significa a submissão e o respeito à lei ,  ou a atuação dentro da esfera 
estabelecida pelo legislador. O segundo (reserva legal) consiste em estatuir que 
a regulamentação de detenninadas matérias há de fazer-se necessariamente por 
lei formal." Note-se que, para o renomado constitucionalista, o princípio da 
legalidade poderá ser satisfeito não somente com a expedição de lei formal, 
mas, também, pela "atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador", 
o que dá margem à expedição de atos infralegais, nos l imites fixados pelo 
legislador, que estabeleçam obrigações de fazer ou não fazer. 

Ainda nessa linha de pensamento, citamos o Prof. Alexandre de Moraes, 
para o qual a legalidade estabelece a necessidade de lei elaborada conforme as 
regras constitucionais do processo legislativo, a fim de que possa impor com
portamentos forçados. Já a reserva legal incide tão somente sobre os campos 
materiais especificados pela Constituição, de modo que, "se todos os comporta
mentos humanos estão sujeitos ao princípio da legalidade, apenas alguns estão 
submetidos ao da reserva da lei, que é de menor abrangência, mas de maior 
densidade ou conteúdo, por exigir o tratamento de matéria exclusivamente pelo 
Legislativo, sem a participação normativa do Executivo." Interpretando essa l ição 
do insigne autor, podemos inferir que, para ele, o princípio da legalidade (art. 
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5.º, I I )  pode ser satisfeito pela lei ou pela atuação normativa do Poder Executivo 
(atos infralegais editados nos termos e limites da lei), diferentemente do que 
ocorre nas hipóteses de reserva legal. Por isso, o princípio da legalidade é mais 
abrangente, porém menos denso, ao passo que a reserva legal, exatamente por 
ser mais específica, é mais rígida, tem maior densidade de conteúdo. 

Legalidade Reserva legal 

Exige lei formal, ato com força de lei, Exige lei formal, ou atos com força 
ou atos expedidos nos limites destes. de lei. 

Maior abrangência. Menor abrangência. 

Menor densidade ou conteúdo. Maior densidade ou conteúdo. 

4.5. Liberdade d e  expressão (art. 5.0, IV, V, IX, XIV) 

Neste tópico, analisaremos quatro incisos do art. 5 .0 da Constituição que 
estão, direta ou indiretamente, relacionados ao direito à l iberdade de expressão. 

Nos termos do inciso I V  do art. 5 .0, "é l ivre a manifestação do pensa
mento, sendo vedado o anonimato". Trata-se de regra ampla, e não dirigida 
a destinatários específicos. Qualquer pessoa, em princípio, pode manifestar 
o que pensa, desde que não o faça sob o manto do anonimato. 

Conforme ensina o Prof. Alexandre de Moraes, "a proteção constitucio
nal engloba não só o direito de expressar-se, oralmente, ou por escrito, mas 
também o direito de ouvir, assistir e ler". 

Em respeito à ampla liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal 
afastou a exigência do diploma de jornalismo e do registro profissional no Mi
nistério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. 
Para o Tribunal, essa exigência fere a l iberdade de imprensa e contraria o direito 
à l ivre manifestação do pensamento inscrita no art. 1 3  da Convenção Americana 
dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San Jose da Costa 
Rica. Conforme deixou assente o relator, Ministro Gilmar Mendes, "o jornalismo 
é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma 
contínua, profissional e remunerada", e, portanto, "o jornalismo e a l iberdade de 
expressão não podem ser pensados e tratados de forma separada". 1 5  

A vedação ao anonimato, que abrange todos os meios de  comunicação, 
tem o intuito de possibilitar a responsabil ização de quem cause danos a ter
ceiros em decorrência da expressão de juízos ou opiniões ofensivos, levianos, 
caluniosos, difamatórios etc. Merece transcrição esta l ição do Min.  Celso de 

15 RE 511 .961 ,  rei. Min. Gilmar Mendes, 1 7.06.2009. 
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Mello, proferida em seu voto na questão de ordem suscitada no Inquérito 
1 .957/PR, j ulgado em 1 1 .05.2005: 

Sabemos, Senhor Presidente, que o veto constitucional ao 
anonimato, nos termos em que enunciado (CF, art. 5 .0, IV, "in 
fine"), busca impedir a consumação de abusos no exercício da 
liberdade de m anifestação do pensamento e na formu lação de 
denúncias apócrifas, pois, ao exigir-se a identificação de seu 
autor, visa-se, em última análise, com tal medida, a possibilitar 
que eventuais excessos derivados de tal prática sejam tornados 
passíveis de responsabilização, a posteriori, tanto na esfera civil  
quanto no âmbito penal, em ordem a submeter aquele que os 
cometeu às consequências jurídicas de seu comportamento. 

( . .. ) 

Torna-se evidente, pois, Senhor Presidente, que a cláusula 
que proíbe o anonimato - ao viabilizar, a posteriori, a res
ponsabilização penal e/ou civil do ofensor - traduz medida 
constitucional destinada a desestimular manifestações abusivas 
do pensamento, de que possa decorrer gravame ao patrimônio 
moral das pessoas injustamente desrespeitadas em sua esfera 
de dignidade, qualquer que seja o meio util izado na veiculação 
das imputações contumeliosas. 

A vedação ao anonimato impede, também, como regra gera l ,  o aco
lhimento de denúncias anônimas (delação apócrifa), conforme se constata 
das seguintes conclusões, que encerram o voto do Min. Celso de Mello no 
I nquérito 1 .957/PR (questão de ordem): 

(a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que 
isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio 
crimini�, eis que peças apócrifas não podem ser incoij,oradas, formal
mente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos 
pelo acusado, ou, ainda, quando constituirem, eles próprios, o corpo 
de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão 
mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a 
prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de 
ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.); 

(b) nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por 
delação anônima ("disque-denúncia'', p. ex.), adote medidas infor
mais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, 
"com prudência e discrição'', a possível ocorrência de eventual 
situação de il icitude penal, desde que o faça com o objetivo de 
conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem 
a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da 
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persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação 
desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas; e 

(c) o Ministério Público, de outro lado, independentemente da 
prévia instauração de inquérito policial, também pode formar a 
sua opinio delicti com apoio em outros elementos de convicção 
que evidenciem a materialidade do fato del ituoso e a existência 
de indícios suficientes de sua autoria, desde que os dados infor
mativos que dão suporte à acusação penal não tenham, como 
único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos. 

1 33 

Em aresto ulterior, reiterou essa orientação o Supremo Tribunal Federal, 
ao deferir habeas corpus para trancar, por falta de j usta causa, notícia-crime 
instaurada, por requisição do Ministério Público Federal, com base unicamente 
em denúncia anônima. Asseverou então a Corte Suprema que a instauração de 
procedimento criminal originada apenas em documento apócrifo seria contrária à 
ordem juridica constitucional, que veda expressamente o anonimato, ofenderia a 
dignidade da pessoa humana, pennitindo a prática do denuncismo inescrupuloso, e 
impossibilitaria eventual indenização por danos morais ou materiais, contrariando 
os princípios consagrados nos incisos V e X do art. 5 .0 da Carta da República. 1 6 

É muito importante destacar, entretanto, que o poder públ ico não está 
obrigado a desconsiderar, de pronto e em definitivo, as denúncias anônimas 
que receba. O que a jurisprudência do STF não admite é a instauração de 
p rocedi mento formal - processo administrativo discipl inar, processo penal 
etc. - com fundamento, exclusivamente, em delações apócrifas. Em outras 
palavras: as denúncias anônimas não podem, por si, isolada men t e , funda
mentar a i nstauração de procedimento formal contra o denunciado. Mas a 
autoridade competente deve adotar medidas investigativas informais - pro
cedimentos administrativos internos, com a devida discrição - para apurar, 
sumariamente, a veracidade dos fatos denunciados. Ao final, se comprovada 
a plausibil idade dos eventos narrados, aí, sim, poderá ser instaurado o proce
dimento formal, com o fim de apurar a responsabilidade do possível infrator. 

Para uma melhor compreensão, imaginemos a seguinte s i tuação: a uni
dade de correição da Secretaria da Receita Federal do Brasil recebe denúncia 
anônima sobre vultoso e rápido enriquecimento de servidor do próprio órgão, 
provavelmente decorrente de i l icitude. De acordo com o entendimento do STF, 
neste primeiro momento, o órgão de correição não pode, com fundamento 
ún ico em tal denúncia anônima, instaurar um procedimento administrativo 
formal (sindicância ou processo administrativo discipl inar) contra o servidor 
denunciado. A autoridade administrativa deve (é uma obrigação dela) adotar, 
primeiro, medidas informais,  com discrição - pesquisas nos s istemas infor-

16 HC 84.827fTO, rei. Min. Marco Aurélio, 07.08.2007. 
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matizados do órgão que registram a propriedade mobi l iária e imobil iária, 
verificação do patrimônio adquirido pelo servidor, supostamente incompatível 
com a sua renda declarada etc. -, que confirmem a possível ocorrência dos 
fatos denunciados. Somente num momento posterior, se confirmada a exis
tência de s i tuação que configure indício de irregularidade, é que o órgão de 
correição deverá i nstaurar o regular procedimento formal de apuração dos 
fatos e responsabi lização do servidor (sindicância ou processo administrativo 
discipl inar, conforme o caso). Observe-se que, na situação hipotética aqui 
descrita, poderia ocorrer que a verificação sumária e in formal evidenciasse, 
desde logo, o descabimento da denúncia, ao constatar a existência de um fato 
não conhecido ou simplesmente não relatado pelo denunciante que a infir
masse (por exemplo, o recebimento recente, pelo servidor, de uma herança 
de elevado valor) - e, assim, o servidor não seria i ndevidamente constrangido 
com a instauração de formal procedimento disciplinar. 

Os direitos da pessoa que sofra um dano em razão de man ifestação 
indevida por parte de outrem estão explicitados no inciso V do art. 5 .º da 
Constituição, nestes termos: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material ,  moral ou à imagem; 

O d ireito de resposta está orientado pelo critério da proporcionalidade, isto 
é, a resposta deve ser assegurada no mesmo meio de comunicação em que o 
agravo foi veiculado, e deve ter o mesmo destaque e a mesma duração (se 
em meio sonoro ou audiovisual) ou tamanho (se em meio escrito). Deve-se 
ressaltar que o direito de resposta não afasta o direito à indenização. 

O direito de resposta e o direito à indenização por danos morais e 
materiais - anote-se que essas indenizações são cumuláveis - apl icam-se 
tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas que sejam ofendidas pela 
expressão indevida de ju ízos ou opiniões. Segundo o Prof. Alexandre de 
Moraes, esses direitos são cabíveis "até mesmo em relação às coletividades 
( interesses difusos ou coletivos)". 

Considerando esse dispositivo, entre outros, nossa Corte Suprema fir
mou entendimento de que o Tribunal de Contas da U nião (TCU) não 
pode manter cm sigilo a autoria de denú ncia a ele apresentada contra 
admin istrador público. 17  

Com efeito, apontando como fundamento os incisos IV, V, X, XXXTII 
e XXXV do art. 5.º da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal 
declarou a inconstitucional idade da expressão "manter ou não o sigilo quan-

1 7 MS 24.405/DF. rei. Min. Carlos Velloso. 03.1 2.2003. 
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to ao objeto e à autoria da denúncia'', constante do § ! .º do art. 55 da Lei 
Orgânica do TCU (Lei 8.443/1 992), bem como do disposto no Regimento 
Interno do TCU, no ponto em que estabelece a permanência do sigilo rela
tivamente à autoria da denúncia. 

Considerou a nossa Corte Maior que a manutenção do sigilo por parte do 
Poder Público impediria o denunciado de adotar as providências asseguradas 
pela Constituição na defesa de sua imagem, inclusive a de buscar a tutela 
judicial, salientando, ainda, o fato de que apenas em hipóteses excepcionais 
é vedado o direito das pessoas ao recebimento de informações perante os 
órgãos públicos (art. 5.º, XX.XIII). 

Complementando as nonnas antes vistas acerca do direito à l iberdade de 
expressão, o inciso IX do art. 5 .0 estabelece a garantia de vedação à censura 
prévia, nestes tennos: "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou l icença". 

A l iberdade de expressão, mesmo com o fim da censu ra p révia, não 
dispõe de caráter absoluto, visto que encontra l imites em outros valores 
protegidos constitucionalmente, sobretudo, na inviolabil idade da privacidade 
e da intimidade do indivíduo e na vedação ao racismo. 

Conforme salienta A lexandre de Moraes, a l iberdade de expressão deve 
ser exercida com responsabil idade e o seu desvirtuamento para o "cometi
mento de fatos i l ícitos, civi l ou penalmente, possibil itará aos prejudicados 
plena e integral indenização por danos materiais e morais, além do efetivo 
direito de resposta". 

Com fundamento nesse dispositivo constitucional, entre outros, o Supremo 
Tribunal Federal considerou integralmente revogada, por incompatibil idade mate
rial com a Constituição Federal de 1 988, a antiga Lei de Imprensa, editada ao 
tempo do regime militar (Lei 5 .250, de 09.02. 1 967). Para o Tribunal, as dispo
sições de tal lei eram incompatíveis com o padrão de democracia e liberdade de 
imprensa concebido pelo legislador constituinte de 1 988, que se apoia em dois 
pilares: (a) informação em plenitude e de máxima qualidade; e (b) transparência 
ou visibil idade do poder, seja ele político, econômico ou religioso.18 

Por fim, merece nota o inciso XIV do art. 5 .0, na dicção do qual "é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional". 

Consoante afinnado acima, o direito fundamental de acesso à informação, 
como ocorre com todos os demais, não é absoluto. Ele se refere, essencialmen
te, a infonnações que possam ser de interesse público ou geral, não cabendo 
dele cogitar quando se trate de informações que digam respeito exclusivamente 
à intimidade e à vida privada do indivíduo, as quais são objeto de proteção 

" ADPF 130, rei. Min. Carlos Ayres Britlo, 30.04.2009. 
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constitucional expressa (art. 5.0, X). Por outras palavras, todos têm o direito 
de acesso a informações que possam ser de interesse geral, mas não existe um 
direito de acesso a informações que só interessem à esfera privada de determi
nada pessoa. Conforme sintetiza o Prof. Alexandre de Moraes, há "necessidade 
de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de 
condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e 
que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante". 

A proteção ao sigi lo da fonte, assegurada na parte final do inciso XIV 
do art. 5 .0, tem como mais importantes destinatários os profissionais do 
jornal ismo, uma vez que possibi l ita que estes obtenham i nformações que, 
sem essa garantia, certamente não seriam reveladas. Com efeito, o fato de 
o sigilo da fonte ser estabelecido como uma garantia fundamental permite 
que o indivíduo que possua informações que j ulgue devessem ser tornadas 
públicas, mas se reveladas diretamente por ele colocariam em risco sua 
segurança, ou trariam para ele qualquer outra espécie de prejuízo, transmita 
essas informações a um jornalista em quem confie, para que este as torne 
públicas, sem decl inar o nome de sua fonte. Bastará que o informante 
confie na palavra do jornalista (ou em outro profissional que trabalhe com 
divulgação de informações), porque sabe que existe a garantia constitucio
nal de que o Estado não terá possibi l idade de impor qualquer sanção ao 
jornalista que se recuse a revelar a fonte de sua informação. 

Note-se que a garantia do sigilo da fonte não conflita com a vedação ao 
anonimato. O jornalista (ou profissional que trabalhe com divulgação de infor
mações) veiculará a notícia em seu nome, e está sujeito a responder pelos even
tuais danos indevidos que ela cause. Assim, embora a fonte possa ser sigi losa, 
a divulgação da informação não será feita de forma anônima, de tal sorte que 
não se frustra a eventual responsabilização de quem a tenha veiculado - e a 
finalidade da vedação ao anonimato é exatamente possibil itar a responsabil iza
ção da pessoa que ocasione danos em decorrência de manifestações indevidas. 

4.6. Liberdade de crença religiosa e convicção política e 
fi losófica (art. 5.0, VI, VII, VI I I )  

Assegura o inciso VIII do art. 5.º que "ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo 
se as i nvocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". 

O dispositivo em comento consagra o direito à denominada "escusa de 
consciência", "objeção de consciência", ou ainda "alegação de imperativo 
de consciência", possibi l i tando que o indivíduo recuse cumprir determinadas 
obrigações ou praticar atos que confli tem com suas convicções religiosas, 
políticas ou fi losóficas, sem que essa recusa implique restrições a seus direitos. 
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A escusa de consciência não pennite, entretanto, que a pessoa simplesmente 
deixe de cumprir a obrigação legal a todos imposta e nada mais faça. Nesses 
casos - de haver uma obrigação legal geral cujo cumprimento afronte convicção 
religiosa, filosófica ou política -, o Estado poderá i mpor a quem alegue impe
rativo de consciência uma prestação alternativa, compatível com suas crenças 
ou convicções, fixada em lei. Se o Estado estabelece a prestação alternativa e o 
indivíduo recusa o seu cumprimento, aí sim poderá ser privado de direitos. 

Constata-se, portanto, que o i nciso V I I I  do art. 5.º veicula uma norma 
constitucional de eficácia contida, na tradicional classificação de José A fonso 
da Si lva. Com efeito, a escusa de consciência é plenamente exercitável, sem 
quaisquer consequências para o indivíduo, enquanto não for editada lei que 
estabeleça prestação alternativa ao cumprimento de determinada obrigação. 
Somente depois da edição da lei é que ninguém poderá alegar objeção de 
consciência e também se recusar a cumprir a prestação alternativa (que .não 
é uma sanção). Caso o faça, isto é, caso se recuse a cumprir a obrigação 
legal a todos imposta e também a adimplir a prestação alternativa prevista 
em lei, então, e somente então, poderá ser privado de d irei tos. 

O i ndivíduo que alegar imperati vo de consciência para eximi r-se de 
obrigação legal geral e também se recusar a cumprir a prestação alternativa 
estabelecida em lei estará sujeito à suspensão de seus direitos políticos, nos 
tennos do art. 1 5 , i nciso IV, da Constituição . 1 9  

Vale registrar, também, que, tratando de fonna específica do serviço mi l i tar 
obrigatório, a Carta Política, em seu art. 1 43 ,  § 1 .0, assim d ispõe: "às Forças 
Armadas compete, na forn1a da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em 
tempo de paz, após al istados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se 
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, 
para se eximirem de atividades de caráter essencialmente mi l i tar". 

Particularmente no tocante à l iberdade de convicção religiosa, é oportuno 
mencionar, como complemento, o inciso V I  do art. 5 .º, o qual dec lara que "é 
inviolável a l iberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o l ivre 
exercício dos cultos rel igiosos e garantida, na forma da lei ,  a proteção aos 
locais de culto e a suas l i turgias". 

Ainda, têm igualmente fundamento na l iberdade rel igiosa o inciso V I I  do 
art. 5 .0, detenninando que "é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência rel igiosa nas entidades c ivis e mi l i tares de internação coletiva", 

19 Nos termos da Lei 8.239/1991 , a hipótese é de suspensão dos direitos políticos. Cumpre
-nos registrar, contudo, que importantes constitucionalistas entendem que se trata de caso 
de perda dos direitos políticos, como ilustra o excerto seguinte, de lavra do Prof. Alexandre 
de Moraes: "Apesar de a lei referir-se à suspensão, trata-se de perda, pois não configura 
uma sanção com prazo determinado para terminar. O que a lei possibilita é a reaquisição 
dos direitos politicos, a qualquer tempo, mediante o cumprimento das obrigações devidas: 
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bem como o § l .º do art. 2 1 0, que impõe que o ensino rel igioso será de 
matrícula facultativa. 

Esses três dispositivos reportam ao fato de que o Brasil é um Estado 
laico, conforme explicitado no inciso 1 do art. 1 9  da Constituição, que veda 
à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios "estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público". 

Enfim, a l iberdade religiosa, assegurada constitucionalmente, contempla 
não só a l iberdade de aderir a qualquer religião ou seita religiosa, mas tam
bém a de não aderir a religião alguma, por absoluta descrença, e o direito 
de ser ateu ou agnóstico. 

4.7. Inviolabil idade da intimidade, da vida privada, da honra e 
da imagem das pessoas (art. 5.0, X)  

Determina o texto constitucional que "são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5 .0, X). 

A indenização, na hipótese de violação a um desses bens da pessoa, poderá 
ser cumulativa, vale dizer, poderá ser reconhecido o direito à indenização 
pelo dano material e moral, simultaneamente, se a situação ensejar. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, para a condenação por dano moral não 
se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. No entendimento da 
Corte Suprema, a mera publicação não consentida de fotografias gera o direito à 
indenização por dano moral, independentemente de ocorrência de ofensa à reputa
ção da pessoa, porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa desconforto, 
aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, que deve ser reparado. 

A dor sofrida com a perda de ente fami l iar também é indenizável a título 
de danos morais, visto que a expressão "danos morais" não se restringe às 
h ipóteses de ofensa à reputação, dignidade e imagem da pessoa. 

Em relação às ações de investigação de paternidade, o Supremo Tribunal 
Federal firmou orientação reconhecendo a impossibil idade de coação do possível 
pai para realizar o exame do DNA, porque essa medida implicaria ofensa a 
diversas garantias constitucionais explícitas e implícitas, como a preservação 
da dignidade humana, da intimidade, da intangibil idade do corpo humano, 
do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer.20 

O Estado também responde pelos atos ofensivos (morais) praticados 
pelos agentes públicos, inclusive por autoridade judiciária, no exercício de 

20 HC 7 1 . 373/RS, Pleno, rei. Min. Francisco Rezek, 22. 1 1 . 1 996. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 1 39 

suas funções, assegurado ao Estado o direi to de regresso contra o agente nas 
hipóteses de este haver atuado com dolo ou culpa. 

Cabe anotar, ainda, que pessoas j urídicas também têm direito à indeni
zação por danos morais, em razão de fato ofensivo à sua honra e à imagem.  
Porém, segundo orientação do STF, pessoas jurídicas não podem ser sujeito 
passivo de crime de calúnia e injúria. 

Por fim, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal, o sigilo bancário é espécie do direito à privacidade, inerente à 
personalidade das pessoas, sendo a sua inviolabilidade assegurada pelo inciso X 
do art. 5 .0, ora em foco.21 Não obstante, considerando a inexistência de direitos 
absolutos em nosso ordenamento constitucional, o Pretório Excelso mais de uma 
vez afirmou que o sigilo deve ceder diante do interesse público, do interesse 
social e do interesse da justiça, sendo, portanto, perfeitamente possível a quebra 
do sigilo bancário, desde que observados os procedimentos estabelecidos em lei 
e com respeito ao princípio da razoabil idade, como, por exemplo, em face de 
investigação fundada em suspeita plausível de infração penal, mediante ordem 
judicial;22 a própria Constituição estabelece hipóteses, implícitas e explícitas, de 
exceção à garantia do sigilo bancário, como ocorre em seu art. 58, § 3 .0• 

É importante, ainda, registrar que a Lei Complementar 1 05/200 l ,  editada 
pela União, autoriza a quebra de sigilo bancário por agentes do fisco, sem 
necessidade de ordem judicial. Embora essa lei seja objeto de ações diretas 
de inconst i tucionalidade,23 ela está, hoje, em pleno vigor; os julgamentos 
das referidas ações estão suspensos (e as li minares pedidas, que visavam a 
suspender a aplicação da lei, foram negadas pela Corte Suprema). 

Em síntese, tendo em vista o texto constitucional, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e a lei específica que regulamenta a matéria ( Lei 
Complementar 1 05/200 1 ), são as seguintes as hipóteses em que, hoje, a ga
rantia de inviolabil idade do sigilo bancário pode ser afastada:  

a) por determinação judicial; 

b) por detenninação do Poder Legislativo, mediante aprovação pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do plenário de suas 
respectivas comissões parlamentares de inquérito - CP!; 

21  RE 219.780/PE. rei. Min. Carlos Velloso, 13.04.1 999; MS 22.801/DF, rei. Min .  Carlos Alberto 
Menezes Direito. 1 7. 1 2.2007. É oportuno referir que. em alguns julgados, o STF aponta como 
fundamento da proteçao ao sigilo bancário, ao lado do inciso X aqui em foco, o Inciso XII 
do art. 5.0 da Constituiçao, que trata da inviolabilidade do sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. 

" RMS 23.002/RJ, rei. Min. limar Galvao, 02. 10 . 1998; Al-AgR 541 .265/SC, rei. Min. Carlos 
Velloso, 04. 1 0.2005. 

23 ADI 2.386/DF, 2.390/DF, 2.397/DF, 4 .010/DF. 
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c) por determinação das autoridades e agentes fiscais tributários da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando houver processo 
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames 
forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente 
(LC 1 05/200 1 ,  arts. 5.º e 6.º).24 

No tocante ao Ministério Público, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é füme no sentido da sua incompetência para determinar a quebra do 
sigilo bancário. Assim, quando, no curso de persecução criminal, houver ne
cessidade de quebra de sigilo bancário, o membro do Parquet deverá solicitar 
autorização ao Poder Judiciário. Deve-se registrar, entretanto, que pelo menos 
em uma ocasião, na qual estava envolvida instauração de procedimento inves
tigativo visando à defesa do patrimônio público (emprego indevido de verba 
pública), o Tribunal, excepcionalmente, afastou o seu tradicional entendimento e 
admitiu a quebra do sigilo bancário diretamente pelo Ministério Público, sob o 
fundamento de que, na hipótese, deveria prevalecer o princípio da publicidade, 
especialmente na sua acepção de transparência devida na gestão da coisa pública.25 

4.8. Inviolabil idade domicil iar (art. 5.0, X I )  

Determina o texto constitucional que "a casa é asilo inviolável do indi
víduo, n inguém 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" (art. 5 .0, XI). 

A inviolabilidade não alcança somente a "casa", residência do indivíduo. Na 
verdade, o conceito normativo de "casa" é abrangente e se estende, inclusive, 
a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce 
profissão ou atividade, compreendendo, observada essa específica limitação 
espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios e consultórios 
profissionais, as dependências privativas da empresa, o quarto de hotel etc. 

24 Conforme esclarecemos anteriormente, a LC 105/2001 encontra-se em pleno vigor. embora 
esteja sendo impugnada em três ações diretas de inconstitucionalidade, que ainda não 
foram julgadas - e nas quais os pedidos cautelares de suspensão da lei foram indeferidos. 
Não obstante. vem a propósito registrar que, no julgamento do RE 389.808/PR. rei. Min. 
Marco Aurélio, em 1 5. 1 2.2010 ,  o Supremo Tribunal Federal. por cinco votos a quatro. 
considerou inválido ato mediante o qual a Receita Federal, visando a instruir procedimento 
fiscal, determinara a uma instituição financeira o fornecimento de dados bancários de 
uma pessoa jurldica sua correntista. No caso concreto julgado, embora não tenha afas
tado explicitamente a aplicação da LC 1 05/2001 ,  a Corte Suprema entendeu que seria 
necessária ordem judicial para determinar a entrega dos dados bancários. Nossa opinião 
é a de que essa decisão não pode ser generalizada, vale dizer. devemos, ao menos por 
enquanto. continuar considerando plenamente válidas as hipóteses de quebra de sigilo 
bancário previstas na LC 1 05/200 1 .  

" MS 21 . 729/DF, rei. orig. Min. Marco Aurélio, rei. pi acórdão Min. Francisco Rezek, 05. 1 0. 1 995. 
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Em cumprimento à ordem j udicial ,  só poderá haver ingresso durante 
o d ia; para prestar socorro, diante de desastre ou flagrante del i to ,  pode-se 
adentrar em qualquer hora do dia ou da noite. 

Esse dispositivo pôs termo à possibil idade de determinações administrativas 
de busca e apreensão de documentos, práticas, hoje, absolutamente inconstitu
c ionais. Sob a vigência do atual texto constitucional, buscas e apreensões só são 
legítimas se determinadas pelo Poder Judiciário ("reserva jurisdicional"). Assim, 
ressalvadas as situações excepcionais apontadas no art. 5 .º, XI, da Constituição, 
se não houver consentimento, as autoridades administrativas ( fiscais fazendários, 
trabalhistas, sanitários, ambientais e servidores congêneres) somente poderão 
adentrar nas dependências dos administrados se munidos de ordem judicia l  
autorizativa (mandado de busca e apreensão judicial). Mesmo diante de fortes 
indícios de que, no interior do estabelecimento, haja  provas contundentes da 
prática de i l ícitos, se não houver consentimento, não poderá o agente adminis
trativo executar a busca e apreensão, sem autorização do Poder Judiciário. 

Por fim, é oportuno mencionar que o STF considerou válido provimento 
judicial que autorizava o ingresso de autoridade policial em rec into profissional 
d u rante a noite, para o fim de instalar equipamentos de captação acústica 
(escuta ambiental) e de acesso a documentos no ambiente de trabalho do 
acusado.26 Asseverou-se que tais medidas não poderiam jamais ser realizadas 
com publicidade, sob pena de sua frustração, o que ocorreria caso fossem 
praticadas durante o dia, mediante apresentação de mandado j udicial .  Com 
isso, tem-se que a escuta ambiental não se sujei ta aos mesmos l imi tes da 
busca domici l iar (CF, art. 5 .0, XI) ,  bastando, para sua legal idade, a existência 
de circunstanciada autorização judicial .  

4.9. Inviolabi l idade das correspondências e comunicações (art. 
5.0, XI I )  

Reza o texto consti tuc ional que  "é  inviolável o sigilo da  correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no úl t imo caso, por ordem judicial ,  nas h ipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal" (art. 5 .0, XI I ) .  

Embora a autorização expressa para a violação excepcional refira-se, 
tão somente, às comunicações telefônicas, a garantia da inviolabil idade das 
correspondências também não é absoluta, v isto que não existem dire itos e 
garantias fundamentais de caráter absoluto no Estado bras i leiro. Ass im,  numa 
s ituação concreta, em que estejam em jogo outros valores constitucionalmen-

26 lnq 2.424/RJ, rei. Min. Cezar Peluso, 19 e 20. 1 1 .2008. 
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te protegidos (direito à vida, por exemplo), poderá ocorrer a violação das 
correspondências, para salvaguardar o direito à vida. 

Nesse sentido, o STF deixou assente ser possível, respeitados certos 
parâmetros, a i nterceptação das correspondências e comunicações telegráficas 
e de dados sempre que tais l iberdades públ icas estiverem sendo uti l izadas 
como instrumento de salvaguarda de práticas i l ícitas.27 

Assim, uma "carta confidencial" remetida pelo sequestrador à família do 
sequestrado certamente poderá ser violada e util izada em juízo como prova, 
sem se falar em desrespeito ao sigilo das correspondências, pois o sequestrador 
foi quem primeiro desrespeitou os direitos fundamentais do sequestrado e de 
sua família, merecendo, estes sim, a tutela da ordem jurídica. 

Ademais, o próprio texto constitucional prevê circunstâncias excepc ionais 
que admitem a restrição dessas garantias, como o estado de defesa e o estado 
de sítio (CF, arts. 1 36, § I .º, e 1 39).28 

O inciso em comento admite expressamente a possibi l idade de in tercep
tação das comu nicações telefônicas, desde que após ordem judicial e nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal. São, portanto, três os requisitos necessários 
para a violação das comunicações telefônicas (interceptação telefônica): 

a) uma lei que preveja as hipóteses e a forma em que pode ocorrer a inter
ceptação telefônica, obrigatoriamente no âmbito de investigação criminal 
ou instrução processual penal; 

b) a existência efetiva de investigação criminal ou instrução processual penal :  

c) a ordem judicial específica para o caso concreto (trata-se da denominada 
"reserva de jurisdição"; nem mesmo comissão parlamentar de inquérito -
CP! pode determinar interceptação telefônica) . 

21 HC 70.814/SP. rei. Min. Celso de Mello. 01 .03.1 994: "A administração penitenciária. com 
fundamento em razões de segurança pública. de disciplina prisional ou de preservação da 
ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, proceder à interceptação da correspon
dência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo 
epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas." 

" Conforme a lição do Ministro Celso de Mello. na EExt 1 .021 .  de 06.03.2007: "Essas hipóteses 
excepcionais, no entanto. que autorizam o afastamento da garantia da inviolabilidade das 
comunicações telefônicas - que não se reveste de caráter absoluto. como qualquer garan
tia de indole constitucional (RTJ 148/366 - RTJ 1 73/805-81 0  - RTJ 1 82/560. 567 - RTJ 
1 90/1 39-143, v.g. )  -. podem, ainda. estender-se. extraordinariamente, a outros casos, desde 
que o Estado, em situação de anormalidade (que se revele, por efeito de sua natureza 
mesma, derrogatória do regime de legalidade ordinária), venha a utilizar-se. apoiando-se nos 
mecanismos especiais de proteção de sua ordem institucional. dos denominados poderes 
de crise que a própria Constituição da República lhe outorga na vigência do estado de 
defesa (CF. art. 1 36, § 1 .0• 1. 'c') ou do estado de sitio (CF. art. 139. 1 1 1 ). "  
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Enfatize-se que mesmo a atuação do magistrado na autorização da in
terceptação telefônica é l imitada pelo texto constitucional, uma vez que ele 
só poderá autorizar a escuta para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal e, ainda assim, nas estritas h ipóteses . e termos que a lei 
estabelecer. Se ocorrer uma autorização judicial para interceptação telefônica 
destinada a viabil izar urna investigação administrativa ou civi l  (em um pro
cesso administrativo discipl inar ou numa ação de improbidade administrativa, 
por exemplo), será ela flagrantemente inconstitucional, e a prova daí resultante 
estará cont!lminada pela i l icitude (teoria dos frutos da árvore envenenada). 

Vale registrar que, em face dessa restrição - possibil idade de ser auto
rizada a interceptação telefünica exclusivamente para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal -, o STF já decidiu ser i nadmissível 
a interceptação telefônica no curso de processo de extradição, haja vista que 
esse processo "não se destina a viabi l izar investigação criminal nem a instruir 
processo penal de condenação instaurados no Brasil".29 

Entretanto, segundo a j urisprudência do STF, uma vez obtidas as pro
vas, mediante interceptação telefônica autorizada pelo j uízo competente no 
curso de instrução processual penal ou de investigação criminal, poderá o 
seu uso ser ulteriormente compart i lhado para instruir processo de natureza 
administrativa. Com efeito, segundo o Tribunal, "os elementos informativos 
de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de i nstrução 
processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devi
damente autorizada por juiz competente, podem ser compart i lhados para fins 
de instruir procedimento administrativo discipl inar". 311 

A regulamentação desse dispositivo foi efetivada com a edição da Lei 
9.296/ 1 996. Até a edição dessa lei, o STF considerou inconstitucionais todas 
as interceptações telefônicas autorizadas pelos magistrados, e déterminou a 
retirada dos autos de todas as provas levantadas por meio da medida, por 
constituírem provas i l ícitas. 

A Lei 9.296/ 1 996 veio legitimar a interceptação das comunicações telefônicas 
como meio de prova, estendendo também a sua regulação à interceptação do 
fluxo de comunicações em sistemas ele informática e telemMica (combinação 
dos meios de comunicação com informática) - e-mail (correio eletrônico), fax e 
outros -, nos mesmos moldes em que autorizada constitucionalmente a intercep
tação da comunicação telefünica propriamente dita, e para os mesmos fins. 

Por se tratar de medida excepcional, a Lei só permite a interceptação 
quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração pe
nal punível com reclusão e, ainda assim, se a prova não puder ser feita por 

19 EExt 1 .02 1 ,  rei. Min. Celso de Mello, 06.03.2007. 
"' lnq 2.725 QO/SP, rei. Min. Carlos Britto, 25.06.2008. 
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outros meios disponíveis. Entretanto, embora a Lei 9.296/ 1 996 só autorize a 
interceptação telefõnica para a apuração de crimes puníveis com a pena de 
reclusão, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, uma vez 
realizada a interceptação telefõnica de forma fundamentada, legal e legítima, 
as informações e provas coletadas dessa diligência podem subsidiar denúncia 
concernente a crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos 
primeiros tipos penais (puníveis com reclusão) que justificaram a interceptação.31 

A Lei permite ao magistrado autorizar a interceptação telefônica pelo 
período de qu inze dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a 
indispensabi l idade do meio de prova. Entretanto, segundo a j urisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, é possível a prorrogação desse prazo, mesmo 
que  por sucessivas vezes, quando o fato seja complexo e, como tal ,  exija 
investigação diferenciada e contínua, desde que devidamente fundamentada 
pelo juízo competente - não havendo, em tais prorrogações, nenhuma ofensa 
ao art. 5.º, caput, da Lei 9.296/ 1 996.32 

Ultimado o período de interceptação, exige-se a elaboração de relatório 
circunstanciado da polícia judiciária com a explicação das conversas e, se for 
o caso, da necessidade da continuação das investigações. Não é exigida a 
transcrição total das conversas, pois essa medida, em alguns casos, poderia 
prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias. 

É relevante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entende 
que esse dispositivo constitucional não impede o acesso aos dados em si, 
mas protege, tão só, a comunicação desses dados. Por exemplo, será legíti
ma a apreensão de um computador ou de equipamentos de informática que 
contenham dados do indivíduo, e a uti lização desses dados em investigações 
ou instrução processual, desde que a apreensão seja feita regularmente, 
em cumprimento a mandado judicial fundamentado. No julgamento do RE 
4 1 8.4 1 6/SC, rei. Min. Sepúlveda Pertence, em 1 0.05.2006, analisando um 
caso concreto em que tinha sido feita uma apreensão regular de computador 
para obter os dados gravados em seu disco rígido e utilizá-los em investi
gação criminal, o Pleno da Corte Excelsa, por maioria, decidiu (transcrição 
de excerto da ementa) : 

3. Não há violação do art. 5.º, XJI, da Constituição que, conforme se 
acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra 
de sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunica
ções), mas sim apreensão de base física na qual se encontravam os 
dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial". 

31 HC 83.51 5/RS, rei. Min. Nelson Jobim, 19.09.2004. 
32 HC 83.51 5/RS, rei. Min. Nelson Jobim, 1 9.09.2004. 
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4. A proteção a que se refere o art. 5 .", X I I ,  da Constituição, é 
da comunicação "de dados" e não dos "dados em si mesmos'', 
ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 
2 1 .729, Pleno, 5 . 1 0.95, red. Néri da Si lveira - RTJ 1 79/225, 270). 
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Por último, resta-nos esclarecer que a doutrina processualista dist ingue, 
para o fim de exame da l icitude de prova nos autos de processo, os conceitos 
de i nterceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica. 

A i nterceptação telefônica é a captação de conversa feita por um ter
ceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, s ituação que depende, sempre, 
de ordem judicial prévia, por força do art. 5 .0, X I I , da Constitui ção Federal. 
Por exemplo: no curso de uma i nstrução processual penal, a pedido do Mi 
n istério Público, o magistrado autoriza a captação do conteúdo da  conversa 
entre dois traficantes de drogas i l ícitas, sem o conhecimento destes. 

A escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, com 
o conhecimento de apenas um dos i nterlocutores. Por exemplo: João e Maria 
conversam e Pedro grava o conteúdo do diálogo, com o consentimento de 
Maria, mas sem que João saiba. 

A gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem 
o consentimento ou a ciência do outro. Por exemplo: Maria e João conversam 
e ela grava o conteúdo desse diálogo, sem que João saiba. 

A relevância de tal distinção é que a esrn t a  e a gravação telefônicas 
- por não constituírem interceptação telefônica em sentido estrito - não 
se sujeitam à inarredável necessidade de ordem judicial prévia e podem, a 
depender do caso concreto (s i tuação de legítima defesa, por exemplo), ser 
uti l izadas l ic itamente como prova no processo. 

4.1 0. Liberdad e  de atividade profissional (art. 5.0, X I I I )  

Dispõe o texto constitucional que "é  l ivre o exerc íc io de  qualquer tra
balho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei  
estabelecer" (art. 5 .0, XII I ). 

Esse inciso constitucional consubstancia norma de eficúcia contid a ,  
isto é ,  dotada de  aplicabil idade imediata, porém sujeita a restrições a serem 
impostas pelo legislador ordinário .  

Assim, enquanto não estabelecidas em le i  as  qualificações para o exer
cício de determinada profissão, qualquer indiv íduo poderá exercê-la. Quando 
estabelecidas as qualificações profissionais pelo legislador, somente aqueles 
que cumprirem tais qualificações poderão exercer a profissão. 
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4.1 1 .  Liberdade de reunião {art. 5.0, XVI) 

Determina o texto constitucional que "todos podem reunir-se pacifi
camente, 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 com
petente" (art. 5.0, XVI). 

O direito de reunião é meio de manifestação coletiva da l iberdade de 
expressão, em que pessoas se associam temporariamente tendo por objeto 
um interesse comum, que poderá ser, por exemplo, o mero intercâmbio de 
ideias, a divulgação de problema da comunidade ou a reivindicação de alguma 
providência. 

Essa proteção constitucional refere-se não só às reuniões estáticas, em 
específico local aberto ao público, como também às mani festações em per
curso móvel, como as passeatas, os comícios, os desfi les etc . 

Nesse sentido - e realçando que o exercício dos direitos fundamentais 
de reunião e de l ivre manifestação do pensamento deve ser garantido a todas 
as pessoas -, o Supremo Tribunal Federal considerou válidos manifestações 
e eventos públicos na defesa da descriminalização do uso de drogas, ou de 
qualquer substância entorpecente específica (tratava-se da realização da chama
da "marcha da maconha", em que os cidadãos defendiam a descriminalização 
dessa droga).33 

Para o Tribunal Constitucional, a mera proposta de descriminal ização de 
determinado i l ícito penal não se confunde com o ato de incitação à prática 
do crime, nem com o de apologia de fato criminoso (CP, art. 287). Logo, a 
defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, ou de proposta de 
abolição de algum outro tipo penal, não significaria i l íc i to penal, mas, ao 
contrário, representa o exercício legítimo do direito à l ivre manifestação do 
pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reun ião. 

O direito constitucional de reunião protege, de outra parte, a pretensão 
do indivíduo de não se reunir a outros. 

São as seguintes as características do direito de reunião assegurado na 
Constituição Federal de 1 988 :  

a) fi n a l idade pacífica; 

Existe direito de reunião, desde que esta seja meio de expressão coletiva 
com intuito l ícito e pacífico. Não há direito à real ização de reuniões que 
tenham por fim praticar quaisquer espécies de atos de violência. 

33 ADPF 187/DF. rei. Min. Celso de Mello, 1 5.06.20 1 1 .  
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b) ausência ele armas; 

Os participantes da reunião não poderão portar armas. Assim, por exemplo, 
uma reunião de policiais civis grevistas portando armas constitui flagrante 
desrespeito à Constituição. 

Porém, se algum dos man ifestantes, isoladamente, estiver portando 
arma, esse fato não autoriza a d issolução da reunião pelo Poder Público. 
Nesse caso, a autoridade policial competente deverá desarmar ou afastar 
o i ndivíduo infrator, prosseguindo a reun ião com os demais part icipantes 
desarmados. 

Em suma, o que é vedado é a realização de uma "reunião armada". Na 
hipótese de um indivíduo presente em uma reunião estar armado, isolada
mente, não se há de falar em uma "reunião com armas". O porte da arma, 
isoladamente, por um indivíduo presente à reunião, não a transforma em uma 
"reunião armada", cabendo à autoridade policial competente apenas adotar, 
relativamente a esse indivíduo, as mesmas providências que adotaria se o 
encontrasse armado em qualquer outro local público. 

c) locais abe rtos ao p úb li co; 

O direito de reunião deve ser exercido em local aberto ao público, ain
da que em percurso móvel, evitando-se com isso a perturbação da ordem 
pública, ou mesmo a lesão a eventual direito de propriedade. Um exemplo 
exagerado de infração ao direito de reunião seria a tentativa de real ização de 
uma reunião de manifestantes no recinto do Palácio do Planalto, ambiente 
de trabalho do Presidente da República. 

d) não frus tração d e  ou tra reu n i ã o  a n te r i o rm e n te c o n voca d a  p a ra 
o mesmo local;  

O direito de reunião de um grnpo não pode atrapalhar reunião anterior
mente convocada para o mesmo local por outros i ndivíduos, j á  previamente 
avisada à autoridade competente. 

e) cksn eccssidadc de a u t o r ização; 

O direito de reunião independe de autorização. S ignifica dizer que as 
autoridades públicas não dispõem de competência e discricionariedade para 
decidirem pela conveniência, ou não, da realização da reunião, tampouco 
para interferirem indevidamente nas reuniões l ícitas e pacíficas, em que não 
haja lesão ou perturbação à ordem pública. 

t) n ecess idade ele p révio aviso li a u tor i d ad e competente.  

O direito de reunião não exige autorização, mas exige prévio aviso à 
autoridade competente. 
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Esse prévio aviso tem por fim dar conhecimento à autoridade competente 
sobre a realização da reunião, para que esta adote as providências que se 
fizerem necessárias, tais como a regularização do trânsito, a garantia da se
gurança e da ordem públicas, o impedimento de realização de outra reunião 
para o mesmo local. 

Ademais, vale lembrar que a própria Constitu ição Federal, em circuns
tâncias excepcionais, admite expressamente a restrição e até a suspensão do 
direito de reunião. Assim, na h ipótese de decretação do estado de defesa (CF, 
art. 1 36, § ! .º, I, "a") e do estado de sítio (CF, art. 1 39, IV) o direito de 
reunião, ainda que exercida no seio das associações, poderá sofrer restrições, 
permitindo-se, até, no caso do estado de sítio, a suspensão temporária desse 
importante direito constitucional. 

Um último relevante apontamento sobre o direito de reunião diz respeito 
ao instrumento jurídico adequado à sua tutela. Caso ocorra lesão ou ameaça 
de lesão ao direito de reunião, ocasionada por alguma ilegalidade ou arbitra
riedade por parte do Poder Público, o indivíduo deverá impetrar um mandado 
de segurança, e não habeas corpus (este, como se sabe, destina-se à proteção 
do direito de locomoção, nos termos do art. 5 .0, LXVl l l ,  da Constituição). 

4.1 2. Liberdade de associação (art. 5.0, XVI I  a X IX)  

Dispõe a Constituição que "é plena a l iberdade de associação para fins lí
citos, vedada a de caráter paramilitar" (art. 5 .0, XVII )  e também que "a criação 
de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento" (art. 5 .0, XVII I). 

As associações pressupõem col igação de pessoas, mas se d iferenciam das 
meras reuniões, tratadas em tópico precedente, porque aquelas têm caráter de 
permanência, de continuidade, ao passo que estas são sempre temporárias, 
ocasionais, eventuais. Ademais, as reuniões nunca são entidades personificadas, 
enquanto as associações têm possibil idade de adqu irir personalidade jurídica. 

A Constitui ção Federal assegura ampla l iberdade de associação, indepen
dentemente de autorização dos poderes públ icos, além de vedar a interferência 
estatal no funcionamento das associações. Tal l iberdade, porém, só alcança as 
associações para fins lícitos, proibidas expressamente as de caráter parami l i tar. 
Além disso, "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado" (CF, art. 5 .0, XX). 

Uma vez criadas, as associações só poderão ser compulsoriamente dis
solvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, 
no primeiro caso (dissolução compulsória), o trânsito em julgado (art. 5 .º, 
XIX). Portanto, em qualquer caso, é exigida uma decisão judicial, nunca 
administrativa. Para a s uspensão de atividade, não é necessário que a decisão 
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judicial seja defin i tiva; para a d issolu ção rn m pu lsúria , a decisão judicial 
deve ser definit iva, transitada em j u i  gado. 

As associações tratadas nesses di spos i t ivos devem ser entendidas em 
sentido amplo (os partidos políticos e as associações s indicais foram ,  ainda, 
tratados em outros artigos específicos). A regra é a plena l iberdade de as
sociação, o que se assegura basicamente pela desnecessidade de autorização 
estatal para sua constituição, pela proibição da interferência estatal em seu 
funcionamento e pela exigência de sentença judicial transitada em j ulgado 
para a dissolução compulsória de uma associação quando seu objeto for 
i l íc i to (a suspensão das atividades de uma associação, entretanto, é possível 
mediante sentença judicial ainda pendente de recurso). As únicas restrições 
constitucionais referem-se ao objeto ela assoc iação, que deve ser l íc ito, e à 
proibição expressa de associações parami l i tares, qualquer que seja  o seu fim.  

José A fonso da S i lva enxerga nos dispositi vos em c_omento "quatro direi
tos: o de criar associação (e cooperativas na forma da lei), que não depende 
de autorização; o de aderir a qualquer associação, pois n inguém poderá ser 
obrigado a associar-se; o de desligar-se da associação, porque ninguém poderá 
ser compelido a pemianecer associado; e u de dissolver espontaneamente a 
associação, já que não se pode compelir a associação a existir". 

Alexandre de Moraes alerta que "a interferência arbitrária do Poder 
Público no exercício desse direi to individual pode acarretar responsabi l idade 
tríplice: (a) de natureza penal,  constituindo, eventualmente, crime de abuso 
de autoridade, t ipificado na Lei n.º 4 .898/65; (b) de natureza político-admi
n istrativa, caracterizando-se, em tese, crime de responsabi l idade, defin ido 
na Lei n.º 1 .079/50; e (c) de natureza c iv i l ,  possibi l itando aos prejudicados 
inden izações por danos materiais e morais". 

4.1 3. Representação processual versus substituição processual  
(art. 5 .0, XXI  e LXX; a rt. 8 .0, I l i )  

Uma ação judicial é um meio de obter reparação ou mesmo de prevenir 
uma lesão ou ameaça de lesão a um direito que o autor da ação entenda existir. 

Usualmente, a pessoa que pode ajuizar a ação, isto é, aquele que tem legiti
midade ativa, é o próprio titular do direito. O titular do direito pode, ele próprio, 
buscar a tutela do direito ou pode conferir a alguém a atribuição de representá-lo. 
Se o titular do direito for representado, o representante, ao ajuizar a ação, estará 
atuando em nome do representado, e na defesa de alegado direito do representado 
(portanto, em nome alheio e na defesa de interesse alheio). É necessário que o 
representado expressamente autorize o representante a ajuizar a ação. 

Em alguns casos, d iferentemente, o ordenamento jurídico atribui a detenni
nadas pessoas a denominada leg i t i m ação at iva  extraord inária,  configurando 
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a denominada substituição processual.  Nessas situações, o substituto ajuíza 
a ação em seu próprio nome, mas na defesa de alegado direito alheio (direi
to do substituído). Quando isso ocorre, não é necessário que o substituído 
autorize expressamente o substituto a ajuizar a. ação. 

A respeito do poder de atuação das associações em favor de seus asso
ciados, estabelece o inciso XXI do art. 5 .0 da Constituição Federal que "as 
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus fi liados judicial ou extrajudicialmente". 

Por sua vez, o inciso LXX do mesmo art. 5 .º prescreve que o mandado 
de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente consti
tuída e em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses 
de seus associados. 

Ao regular a legitimação das associações em mandado de segurança 
coletivo, note-se que a Constituição Federal não repetiu a exigência de au
torização expressa dos associados para o ajuizamento da ação, ao contrário 
do estabelecido no inciso XXI do seu art. 5 .0• 

Em face dessa dualidade de tratamento, no que se refere à legitimação 
ativa das associações para a defesa dos interesses dos respectivos associados, 
o Supremo Tribunal Federal firmou ·entendimento de que (RMS 23.566-DF, 
rei. Min. Moreira Alves): 

a) na  hipótese genérica do inciso XXI do art. 5 .0, temos caso de representa
ção processual, caso em que a autorização estatutária genérica conferida 
à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em j uízo na 
defesa de direitos de seus fil iados, sendo indispensável que a declaração 
expressa e específica seja mani festada por ato individual do associado ou 
por assembleia-geral da entidade; 

b) na hipótese específica do inciso LXX do art. 5 .0 (mandado de segurança co
letivo), temos caso de substituição processual, em que a associação defende 
em nome próprio interesse alheio, não se exigindo, portanto, a autorização 
expressa e específica dos associados pará a impetração da ação coletiva, 
bastando, para tal, a autorização genérica constante dos atos constitutivos da 
associação. 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

Necessidade de autorização expressa 
dos associados. 

Defesa do direito dos associados em 
outras ações judiciais (que não o 
mandado de segurança coletivo) ou 
recursos administrativos. 

Desnecessidade de autorização expressa 
dos associados. 

Defesa do direito dos associados mediante 
impetração de mandado de segurança 
coletivo, nos termos do art. 5.0, LXX, da 
Constituição. 
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Merece nota, por fim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
acerca da abrangência da legitimação dos sindicatos para atuar na defesa de 
seus associados (CF, art. 8.0, III - "ao sindicato cabe a defesa dos direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas;"). 

Segundo o STF, o referido dispositivo assegura ampla legitimidade ativa 
ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que 
representam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de 
seus integrantes.34 Restou vencido o entendimento que pretendia restringir 
a legitimação do sindicato como substituto processual às hipóteses em que 
atuasse na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos 
de origem comum da categoria, mas apenas nos processos de conhecimento, 
asseverando que, para a liquidação e a execução da sentença prolatada nesses 
processos, a legitimação só seria possível mediante representação processual, 
com expressa autorização do trabalhador. 

Isso significa que o sindicato poderá defender o empregado nas ações 
coletivas ou individuais para a garantia de qualquer dire i to relacionado ao 
vínculo empregatício, com fundamento no art. 8.0, I I I ,  da Constituição Federal. 
Enfim, tudo o que disser respeito ao contrato de trabalho poderá ser objeto 
de atuação do sindicato, embora isso não afaste a iniciativa concorrente do 
trabalhador para defender seus direitos. 

Na prática, a decisão do STF implica a possibil idade de atuação do 
sindicato tanto nas ações de conhecimento como na l iquidação de sentenças 
ou na execução forçada das sentenças. Entendemos que essa decisão do STF 
mil ita em favor da racional ização e celeridade do processo, pois em vez de 
serem ajuizados milhares de feitos pelos trabalhadores, pode-se ter um único 
processo, proposto pelo sindicato, atuando como substituto processual. 

4.1 4. Direito de propriedade (art. 5.0, XXII a XXXI) 

O direito de propriedade, tendo em vista o fato de nossa Constituição 
consagrar o Brasil como um Estado capitalista, encontra-se assegurado já no 
caput do art. 5 .0, ao lado dos outros direitos individuais mais e lementares, 
como a vida, a l iberdade e a igualdade. 

A par disso, o inciso XXII do art. 5 .º, a fim de estremar de dúvida o seu caráter 
de direito autônomo (e não de mera fi.mção ), peremptoriamente declara: "é garantido 
o direito de propriedade". Da mesma forma, o inciso II do art. 1 70 enumera como 
princípio fundamental da ordem econômica do País a "propriedade privada". 

34 RE 1 93.503/SP, RE 1 93.579/SP, RE 208.983/SC, RE 21 0.029/RS, RE 2 1 1 .874/RS, RE 
21 3. 1 1 1 /SP, RE 214.668/ES, rei. oríg. Mín. Carlos Velloso, rei. p/  o acórdão Mín. Joaquim 
Barbosa, 1 2.06.2006. 
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A propriedade privada era considerada um dos mais importantes direitos 
fundamentais na época do Liberalismo Clássico. Era o direito de proprieda
de, então, visto como um direito absoluto - consubstanciado nos poderes de 
usar, fruir, dispor da coisa (jus utendi, jus fruendi e jus abutendi), bem como 
reivindicá-Ia de quem indevidamente a possuísse - e oponível a todas as demais 
pessoas que de alguma forma não respeitassem o domínio do proprietário. 

No âmbito do nosso Direito Constitucional positivo, não mais é cabível 
essa concepção da propriedade como um direi to absoluto. Deveras, nossa 
Constituição consagra o Brasil como um Estado Democrático Social de 
Direito, o que implica afirmar que também a propriedade deve atender a 
uma função social. Essa exigência está explicitada logo no inciso XXIII do 
art. 5.0, e reiterada no inciso I I I  do art. 1 70 (que estabelece os princípios 
fundamentais de nossa ordem econômica). 

Por esse motivo, ao lado dos direitos assegurados ao proprietário, o 
ordenamento constitucional impõe a ele deveres essencialmente sintetizáveis 
como dever de uso adequado da propriedade (mormente no que concerne a 
sua exploração econômica). Assim, não pode o proprietário de terreno urbano 
mantê-lo não edificado ou subutilizado (CF, art. 1 82, § 4.0), sob pena de so
frer severas sanções administrativas; não pode o proprietário de imóvel rural 
mantê-lo improdutivo, devendo atender às condições estabelecidas no art. 1 86 
da Carta Política.35 O desatendimento da função social da propriedade pode 
dar ensejo a uma das formas de intervenção do Estado no domínio privado: a 
desapropriação (nesse caso dita desapropriação por interesse social). 

Além disso, o direi to de propriedade deverá ceder quando isso for 
necessário à tutela do interesse público, como ocorre nas hipóteses de desa
propriação por uti l idade ou necessidade pública, de requisição administrativa 
(art. 5.0, XXV), de requ isição de bens no estado de sítio (art. 1 39, inciso 
VII). Ainda, quando a uti l ização da propriedade for feita de forma altamente 
lesiva à sociedade, o Estado poderá impor sua perda, tanto na esfera penal ,  
quanto na administrativa (CF, art. 5 .0, XLVI, a línea "b"; CF, art. 243).36 

35 "Art. 1 86. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
1 - aproveitamento racional e adequado; 
l i - utilização adequada dos recursos naturais disponlveis e preservação do meio ambiente; 
Ili - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.· 

36 "Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do Pais onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da 
lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, 
sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em 
lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5.0. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será 
confiscado e reverterá a fundo especial com destinação especifica, na forma da lei." 
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Todas essas disposições permitem afirmar que o direito de propriedade 
está delineado em nossa Constituição como uma típica norma constitucional 
de eficácia contida, na consagrada classificação do Prof. José Afonso da S ilva. 

Deveras, o renomado constitucionalista define as normas de eficácia con
tida como aquelas em que o legislador constitu inte regulou suficientemente 
os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação 
restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos 
que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais enunciados na própria 
Constituição. São de aplicabi lidade direta, imediata, mas não integral, porque 
sujeitas a restrições que l imitem sua eficácia e aplicabi l idade. 

Assim, embora o inciso XXII do art. 5 .0 afirme peremptoriamente que 
"é garantido o direi to de propriedade'', sem conter nenhuma cláusula do 
tipo "nos termos da lei", a própria Constituição, em outros dispositivos, 
aduz os elementos que permitem afirmar que a norma é de eficácia contida. 
Por exemplo, ao estatuir que "a propriedade atenderá a sua função social" 
(art. 5.0, XXIII) ,  a Constituição uti l iza um conceito j urídico de larga d i fusão 
no direito público - "função social" - que autoriza a imposição, pelo Poder 
Público, de restrições ao direito de propriedade. O mesmo ocorre quando 
dispõe acerca da desapropriação, da requisição administrativa, quando trata, 
na "Ordem Econômica'', da propriedade urbana (art. 1 82) e da propriedade 
rural (arts. 1 84 e 1 86) etc. 

Analisando o direito de propriedade, o Prof. José Afonso da S i lva ex
pressamente classifica o art. 5 .0, XXl l ,  como norma constitucional de eficácia 
contida. Após afirmar que as normas constitucionais de eficácia  contida podem 
ser restringidas por meio de certos conceitos de larga difusão no direito pú
bl ico, como "necessidade ou util idade pública", "interesse social" e "perigo 
público iminente", preleciona o renomado constitucionalista: 

( . . .  ) São outros tantos conceitos que interferem com a eficácia de de
terminadas normas constitucionais. Com base neles o Poder Público 
pode limitar situações subjetivas, circunscrevendo a autonomia de 
sujeitos privados, especialmente em relação ao direito de proprie
dade. O inciso XXII do art. 5.º da Constituição garante o direito de 
propriedade, mas os incisos XXIV e XXV oferecem os elementos 
de suas limitações, permitindo sua desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública ou por interesse social, bem como seu uso pela 
autoridade competente no caso de perigo público iminente. 

Em suma, a afinnação constitucional do direito de propriedade é veiculada em 
norma constitucional de eficácia contida, porque, embora a Constituição Federal 
assegure sua imediata eficácia (art. 5 .º, XXII), o mesmo texto constitucional já 
autoriza a imposição de restrições ao seu exercício, por meio de conceitos juridi
cos de larga aceitação, tais como "necessidade ou uti l idade pública" e "interesse 
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social" (na hipótese de desapropriação - art. 5 .0, inciso XXIV) ou "iminente 
perigo público" (na hipótese de requisição administrativa - art. 5 .0, XXV). 

O direito de propriedade assegurado na Constituição como direito fim
damental abrange tanto os bens corpóreos quanto os incorpóreos. Quanto à 
propriedade de bens incorpóreos merece específica proteção constitucional a 
denominada "propriedade intelectual". A propriedade intelectual abrange os 
"direitos de autor" e os direitos relativos à "propriedade industrial", como a 
proteção de marcas e patentes. 

Os direitos autorais são referidos nos incisos XXV!l e XXYII I  do art. 
5 .0, nestes termos: 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de uti l ização, 
publ icação ou reprodução de suas obras, transmissível aos her
deiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei : 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas ati
vidades desportivas; 

b) o direito de fiscal ização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores. aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais e associativas; 

Os direitos autorais têm sua proteção regulamentada, essencialmente, na 
Lei 9.6 1 0/ 1 998, que, no seu art. 7 .0, define "obras intelectuais protegidas" 
como "as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 
futuro", citando como exemplos "os textos de obras l iterárias, artísticas ou 
científicas", "as composições musicais", "as obras audiovisuais", "os progra
mas de computador", dentre muitos outros. 

A proteção à propriedade industrial é tratada no inciso XXIX do art. 5 .0, 
consoante abaixo transcrito: 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos i ndustriais 
privilégio temporário para sua uti l ização, bem como proteção 
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o i nteresse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

A regulamentação desse direito está, basicamente, na Lei 9.279/ 1 996, 
que, no seu art. 2.º, assegura a "proteção dos direitos relativos à propriedade 
industrial" mediante "concessão de patentes de invenção", "concessão de 
registro de marca", "repressão à concorrência desleal", dentre outras medidas. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 1 55 

A Constituição enumera expressamente como direito individual, ainda, o 
direito de herança (art. 5 .º, XXX - "é garantido o direito de herança"). Trata
-se de um reforço do direito de propriedade, pelo qual o proprietário tem a 
garantia de que o patrimônio que acumulou durante toda sua vida poderá 
ser transmitido conforme sua vontade (desde que respeitadas as disposições 
legais pertinentes), não representando sua morte oportunidade para o Estado 
apropriar-se de seus bens. O direito de herança não impede, entretanto, a 
incidência de tributo sobre o valor dos bens transferidos, haja vista que os 
estados e o DF têm competência para instituir imposto sobre "transmissão 
causa mortis" (CF, art. 1 55 ,  1) .  

Ainda, no intuito de proteger especificamente os filhos e o cônjuge do 
falecido, quando este fosse estrangeiro e possuísse bens no Brasil,  o inciso 
XXXI do art. 5 .0 determina que "a sucessão de bens de estrangeiros s ituados 
no País será regulada pela lei brasileira em beneficio do cônjuge ou dos 
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 
de cujus". Por outras palavras, entre a lei brasi leira e a lei estrangeira (do 
país do falecido), deverá sempre ser aplicada a mais favorável ao cônjuge e 
aos fi lhos brasileiros, quanto aos bens situados no Brasil .  

O direito de propriedade não é incompatível com a incidência de tri
butos sobre o valor de determinados bens ou do patrimônio em geral. Em 
respeito ao direito de propriedade, entretanto, não pode a carga tributária 
representar um ônus tão elevado que chegue a assumir caráter confiscatório 
(CF, art. 1 50, IV). 

Proteção especial foi conferida pela Constituição de 1 988 à pequena 
propriedade rural produtiva. Além de conceder a ela imunidade ao imposto 
territorial rural (atendidas as condições previstas no art. 1 53 ,  § 4.º, inciso 
I I ), a Carta vigente determina que "a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela famí l ia, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produ
tiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" 
( art. 5. º, XXVI) .  

4.1 5 . Desapropriação (art. 5.0, XXIV)  

Conforme mencionado acima, no Estado constitucional de cunho de
mocrático social, o direito de propriedade não é um direito absoluto. Além 
da exigência genérica de que a propriedade atenda a uma função social , há 
diversas hipóteses em que o interesse público pode justificar a imposição 
de l imitações ao direito de propriedade. A Constituição de 1 988, no inciso 
XXIY do art. 5 .0, trata de uma das mais importantes formas de intervenção 
do Estado na propriedade privada: a desapropriação. 



1 56 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

São os seguintes os termos do mencionado preceito: 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição; 

Pode-se definir desapropriação como o procedimento de direito público 
pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por 
razões de util idade pública, de necessidade pública, ou de interesse social, 
normalmente mediante o pagamento de j usta e prévia indenização. 

O Prof. Hely Lopes conceitua desapropriação ou expropriação como "a 
transferência compulsória de propriedade particular (ou pública de entidade 
de grau inferior para a superior) para o Poder Público ou seus delegados, 
por util idade ou necessidade pública ou, a inda, por interesse social, me
diante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5 .0, XXIV), salvo 
as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana 
não edificada, subutil izada ou não util izada (CF, art. 1 82,  § 4 .0, I I I ), e de 
pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de reforma agrária, por 
interesse soc ial (CF, art. 1 84 )". 

A doutrina classifica a desapropriação como forma originária de aqui
sição de propriedade, porque não provém de nenhum título anterior, e, por 
isso, o bem expropriado torna-se insuscetível de reivindicação e l ibera-se de 
quaisquer ônus que sobre ele incidissem precedentemente. 

A desapropriação é efetivada mediante um procedimento administrativo, 
na maioria das vezes acompanhado de uma fase judicial .  Esse procedimento 
tem início com a fase administrativa, em que o Poder Públ ico declara seu 
interesse na desapropriação e dá in ício às medidas visando à transferência 
do bem. Se houver acordo entre o Poder Públ ico e o proprietário do bem, 
o que não é frequente, o procedimento esgota-se nessa fase. Na ausência 
de acordo, o procedimento entra na sua fase judicial, em que o magistrado 
solucionará a controvérsia. 

Além da norma genérica acerca da desapropriação, constante do inciso 
XXIV do art. 5.0, acima reproduzido, temos ainda no texto constitucional 
outras três hipóteses de desapropriação discipl inadas de forma específica. 

A primei ra delas está no art. 1 82, § 4.0, I I I ,  denominada pela doutrina 
"desapropriação urbanística". Essa h ipótese de desapropriação possui caráter 
sancionatório e pode ser aplicada ao proprietário de solo urbano que não 
atenda à exigência de promover o adequado aproveitamento de sua pro
priedade, nos termos do plano diretor do município. O expropriante será o 
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município, estando adstrito às regras gerais de desapropriação estabelecidas 
em lei federal .  A indenização será paga mediante títulos da d ívida públ ica de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal ,  com prazo de resgate de 
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 
da indenização e os juros legais. A regu lamentação legal dessa modal idade 
de desapropriação encontra-se na Lei 1 0.257/200 1 ,  denominada Estatuto da 
Cidade (é uma lei federal de caráter nacional, porque apl icável a todos os 
entes federados, espec ialmente aos municípios e ao Distrito Federal) .  

A segunda h ipótese configura a denominada "desapropriação rural", 
que incide sobre imóveis rura is destinados à reforma agrária (CF, art. 1 84). 
Cuida-se, em verdade, de desapropriação por interesse social  com final idade 
específica (reforma agrária), incidente sobre imóveis rurais que não estejam 
cumprindo sua função social .  O expropriante aqui é exclusivamente a União, 
e a indenização será em t ítulos da dív ida agrária, com cláusula de preservação 
do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo 
ano de sua emissão, cuja ut i l ização será defi n ida em lei .  

A terceira espéc ie de desapropriação encontra-se prevista no art. 243 da 
Constituição Federal, denominada "desapropriação confiscatória", porque não 
assegura ao proprietário qualquer direito a indenização, sempre devida nas de
mais hipóteses de desapropriação. Essa desapropriação incide sobre propriedades 
rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas c u l tu ra s  
i legais e l e  p l a n tas psicotrópicas ou  a exploração ele trabalho escravo na 
forma da lei, que serão, após a transferência de propriedade, destinadas à re
forma agrária e a programas de habitação popular, sem q u alquer inden ização 
ao proprietário e sem preju ízo de outras sanções previstas em lei .  

Voltando às d isposições acerca da desapropriação em geral ,  é relevante 
mencionar o quadro geral das competências a ela relativas. 

A competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União, 
nos termos do art. 22, inciso l i ,  da Constituição. Essa competência privativa, 
porém, poderá ser delegada aos estados e ao Distrito Federal, para o trato 
de questões espec íficas, desde que a delegação seja efetivada por meio de 
lei complementar (CF, art. 22, parágrafo único). 

O STF já  declarou inconstitucional d ispositivo da Lei Orgânica do 
Distrito Federal que condic ionava à prévia aprovação da Câmara Legis
lativa desse ente federado as desapropri ações por ele rea l izadas. Deixou 
assente a Corte Suprema que legis l ar sobre desapropriação é competência 
privativa da União (CF, art .  22, I I ) ,  que o d isposit ivo impugnado extra
pola o proced imento previsto na norma federal de regência (Decreto-lei  
3 .365/ 1 94 1 )  e que "a dec isão pol ítico-admin istrativa de desapropriar um 
bem titularizado pelo particular é matéria de a lçada do  Poder Executivo".37 

37 ADI 969/DF, rei. Min. Joaquim Barbosa, 27.09.2006. 
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A competência para declarar a necessidade ou utilidade pública, ou o 
interesse social do bem, com vistas à futura desapropriação, é da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, pois a eles cabe proceder à 
valoração dos casos concretos e, com base nela, considerar configurado um 
dos referidos pressupostos (necessidade ou util idade pública, ou o interesse 
social). Esses casos, por óbvio, podem ser de interesse federal, estadual ou 
municipal, razão pela qual todos os entes federativos podem declarar a ne
cessidade ou uti l idade pública, ou o interesse social. 

Entretanto, há um caso de desapropriação por interesse social em que a 
competência para a sua declaração é privativa da União: a hipótese de desapro
priação por interesse social para o fim específico de promover a reforma agrária 
(CF, art. 1 84). Mas, repita-se, somente para a reforma agrária a competência da 
União é privativa; nos demais casos de desapropriação, ainda que por interesse 
social, a competência para a declaração é de todos os entes federativos. 

A competência executória, isto é, para promover efetivamente a desa
propriação, providenciando todas as medidas e exercendo as atividades que 
culminarão na transferência da propriedade, é mais ampla, alcançando, além 
das entidades da Administração direta e indireta, os agentes delegados do 
Poder Público, a exemplo dos concessionários e permissionários. 

Portanto, além da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios 
e das entidades da Administração indireta desses entes políticos (autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), as 
empresas que prestam serviços públicos por meio de concessão ou permis
são podem executar a desapropriação, figurando no processo com todas as 
prerrogativas, direitos, obrigações, deveres e respectivos ônus, inclusive o 
relativo ao pagamento da indenização. 

Entretanto, para as pessoas que exercem funções delegadas do Poder 
Público a competência é condicionada, visto que só podem propor a ação 
de desapropriação se estiverem expressamente autorizados em lei ou contrato 
(Decreto-lei 3 .365/ 1 94 1 ,  art. 3 .º). 

As regras constitucionais sobre desapropriação são regulamentadas por 
meio de algumas leis específicas, a saber: Decreto-lei 3.365/ 1 94 1  (lei geral 
da desapropriação, que cuida especificamente da desapropriação por uti lidade 
pública); Lei 4. 1 32/ 1 962 (desapropriação por interesse social); Lei 8 .629/1 993 
(desapropriação rural); Lei Complementar 76/ 1 993 (desapropriação rural para 
fins de reforma agrária). 

4.1 6. Requisição admin istrativa (art. 5.0, XXV) 

Determina a Constituição Federal que, "no caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, asse
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano" (art. 5 .º, X XV). 
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Trata o inciso da denominada requisição administrativa. Na l ição de 
Hely Lopes Meirelles, "requisição é a utilização coativa de bens ou serviços 
particulares pelo Poder Público por ato de execução imediata e direta da au
toridade requisitante e indenização ulterior, para atendimento de necessidades 
coletivas urgentes e transitórias". 

A requisição administrativa constitui uma restrição ao direito de pro
priedade; a propriedade do bem requisitado, entretanto, não é retirada do 
particular, não é transferida para o Estado; apenas a uti l ização do bem pelo 
Poder Público é ao particular imposta, por ato autoexecutório. Trata-se de 
um exemplo típico de direito fundamental cujo titular é o Estado: em caso 
de iminente perigo público, ao Estado é outorgada a prerrogativa de uti l izar 
propriedade privada, de forma compulsória e gratuita. 

A requisição administrativa pode ser civil ou mil itar. A requisição mil i
tar objetiva o resguardo da segurança interna e a manutenção da soberania 
nacional, diante de conflito armado, comoção interna etc. ;  a requisição civil 
visa a evitar danos à vida, à saúde e aos bens da coletividade, diante de 
inundação, incêndio, sonegação de gêneros de primeira necessidade, epide
mias, catástrofes etc. 

Se por um lado esse dispositivo constitucional outorga ao Estado um direito 
fundamental - o direito fundamental de requisição de propriedade particular 
em caso de iminente perigo públ ico -, por outro, é certo que ele assegura 
ao particular uma garantia fundamental, que é a garantia de ser indenizado, 
caso da uti l ização estatal decorra dano à propriedade. Porém, essa indenização 
pelo uso dos bens alcançados pela requisição é condicionada: o proprietário 
só fará jus à indenização se houver dano; inexistindo dano, não há que se 
falar em indenização; existindo indenização, será ela sempre ulterior. 

Compete privativamente à União legislar sobre "requis ições civis e mil ita
res, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra" (CF, art. 22, III) . 

4.1 7. Defesa do consumidor (art. 5.0, XXXl l )  

O inciso XXXII do art. 5.º da Constituição determina: "o Estado promo
verá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Tão patente foi a preocupação 
do constituinte originário com esse tema, a defesa do consumidor, que, em 
reforço, no art. 1 70, inciso V, estabeleceu como um princípio fundamental 
de nossa ordem econômica a "defesa do consumidor". Não bastasse essa 
ênfase, no art. 48 do ADCT foi estipulado um prazo de cento e vinte dias, 
contados da promulgação da Constituição, para o Congresso Nacional elaborar 
um código de defesa do consumidor. 

Não obstante o prazo objetivamente assinalado pelo constituinte, nosso Có
digo de Defesa do Consumidor - Lei 8 .078/ 1 990 - somente foi publicado em 
setembro de J 990, quase dois anos depois da promulgação de nossa Carta. 
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A ideia central do texto constitucional, concretizada pelo Código, é que, nas 
relações de consumo, é presumida a existência de uma disparidade econômica 
entre as partes, de sorte que ao consumidor, que representa o lado mais fraco, 
hipossuficiente, deve ser assegurado um arcabouço jurídico que compense essa 
desigualdade fática. Assim, instituem-se medidas de proteção jurídica, como 
atribuição de responsabi l idade objetiva ao fornecedor por danos ocasionados 
por seus produtos ao consumidor, inversão de ônus de prova em determinadas 
ações contra o fornecedor em que o consumidor seja parte etc. 

Conforme a feliz síntese vazada no próprio Código de Defesa do Con
sumidor, o princípio central traduz-se no "reconhecimento da vulnerabi l idade 
do consumidor no mercado de consumo" (art. 4.0, inciso ! ) .  

4.1 8. Direito de informação (art. 5.0, XXXlll )  

A Constituição Federal assegura a todos o "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 responsabil idade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja  imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado" (art. 5.º, XXXIII) .  

O indivíduo pode, por exemplo, ingressar com um requerimento sol i 
ci tando informações para atender a interesse seu ou a interesse coletivo ou 
geral (Por quanto foi contratado este serviço público? Quais as cláusulas do 
contrato administrativo celebrado com esta empresa?). 

É um instrumento de natureza admin istrativa, derivado do princípio da 
publicidade da atuação da Administração Pública, na acepção de exigência de 
atuação transparente, decorrência da própria indisponibi l idade do interesse pú
bl ico. Trata-se de um dos meios tendentes a viabil izar o controle popular sobre 
a coisa pública, corolário da c idadania, além de reforçar o princípio da ampla 
defesa, nos casos em que a informação solicitada seja do interesse de alguém 
que esteja sofrendo algum tipo de acusação ou seja parte em algum l itígio. 

O direito de informação não é absoluto: o Poder Público pode l imitar 
o acesso a determinadas informações, porém, unicamente, quando o sigi lo 
for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O exercício do 
direito de acesso à informação, bem como as h ipóteses em que ele pode ser 
restringido - quando o "sigi lo seja  imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado" - está disciplinado na Lei 1 2 .527/20 1 1 .  

4.1 9. Direito de petição (art. 5.0, XXXIV, "a") 

A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento 
de taxas, "o direito de petição aos poderes públ icos em defesa de direitos ou 
contra i legalidade ou abuso de poder" (art. 5.0, XXXIV, "a"). 
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O d ireito de petição, ele natureza eminentemente democrática e i nformal 
(não há necessidade de assistência advocatícia), assegura ao indivíduo, ao 
mesmo tempo, participação polít ica e possibi l idade de fiscalização na gestão 
da coisa pública, sendo um meio para tornar efetivo o exercício ela c idadania. 
É o instrumento ele que dispõe qualquer pessoa para levar ao conhecimento 
dos poderes públicos fato i legal ou abus ivo, contrário ao interesse públ ico, 
para que sejam adotadas as medidas necessárias. Poderá, também, ser o 
instrumento para a defesa de dire i tos perante os órgãos do Estado. 

É importante destacar as duas situações d istintas que podem ensejar a 
petição aos poderes públ icos: (a) defesa de direitos; (b) re;iaração de i lega
l idade ou abuso ele poder. 

Nesta segunda final idade, o d i re i to de petição pode ser exercido em 
prol do interesse coleti vo ou geral ,  absolutamente desvinculado da compro
vação ela existência de qualquer lesão a in teresses próprios do peticionário. 

A legi timação é un iversal :  qualquer pessoa, tisica ou jurídica, nacional 
ou estrangeira (ou mesmo um interessado que não possua personal idade 
jurídica, como uma soc iedade de fato), pode peticionar aos poderes públ icos, 
Legislativo, Execut ivo ou Judiciário, bem como ao M inistério Públ ico, con
tra i legal idade ou abuso de poder, ou, se for o caso, em defesa de direitos. 

Apresentada a petição, a autoridade pública está obrigada constitucio
nalmente ao recebimento, ao exame e à expedição de resposta em tempo 
razoável - em respeito ao postu lado da celeridade processual, previsto no 
art. 5 .º, LXXV l l l , da Constituição -, sob pena de impl icar ·Jfensa ao direito 
l íquido e certo do peticionário, sanável pela via do mandado de segurança. 

A omissão injustificada da autoridade pública poderá, também, ensejar 
a sua responsabi l ização civi l ,  administrativa e criminal .  

O direito de petição, entretanto, não se confunde com o direito de ação, 
nem o substitui . 

Assim, o direito de petição, fundado no art. 5.0, XX.XIV, "a'', da Constitui
ção não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer cios sujeitos 
processuais do dever de observar as exigências que condicic-nam o exercício 
do direito de ação; tratando-se de controvérsia jud ic ial, cumpre respeitar os 
pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. 

O direito de petição não poderá ser uti l izado como sucedâneo da ação 
penal, de forma a oferecer-se, diretamente perante o ju ízo cr:minal, acusação 
formal,  em substituição do Ministério Públ ico, pois essa medida imp licaria 
usurpação de atribuição institucional privativa do Ministério Públi co. A 
Constitu ição Federal prevê uma única e excepcional norma sobre ação pe
nal privada subsidiária da pública (CF, art. 5 .º, LIX), que somente poderá 
ser ut i l izada quando houver inércia do Ministério Público, ou seja, quando, 
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esgotado o prazo legal, não tiver o Parquet oferecido denúncia, requisitado 
di l igências ou proposto o arquivamento, ou ainda, nas infrações de menor 
potencial ofensivo, oferecido a transação penal .  

O direito de petição a que alude o art. 5 .0, XXXIV, "a", da Carta Magna, não 
toma apto o interessado a postular em juízo, em nome próprio. Para isso, há de 
estar devidamente habilitado, na forma da lei. Não é possível, com fundamento 
nesse direito, garantir a qualquer pessoa o ajuizamento de ação, sem a presença 
de advogado. São distintos o direito de petição e o de postular em juízo.38 

Enfim, o exercício do direito de petição aos Poderes Públicos não se con
funde com o de obter decisão judicial a respeito de qualquer pretensão, pois 
para esse fim é imprescindível a representação do peticionário por advogado. 
Constituem exceções as hipóteses em que o cidadão, embora não advogado ins
crito na OAB, pode postular em nome próprio, perante juízos e tribunais. Essas 
hipóteses excepcionais devem estar expressamente consignadas em lei, como já  
ocorre no habeas corpus, na revisão criminal e nos juizados especiais cíveis. 

4.20. Direito de certidão (art. 5 .0, XXXIV, "b")  

A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pa
gamento de taxas, "a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de si tuações de interesse pessoal" (art. 
5 .0, XXXIV, "b"). 

Cuida-se de garantia constitucional de natureza individual, sendo obrigatória 
a expedição da certidão quando se destine à defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal do requerente. Desse modo, tal garantia não 
pode ser invocada por quem pretenda obter cópia de documentos a respeito 
de terceiro, a menos que este lhe tenha conferido mandato de representação. 

O Estado está obrigado a prestar as informações solicitadas, ressalvadas 
as hipóteses de proteção por sigilo, sob pena de ofensa a direito l íquido e 
certo do requerente, por i legalidade ou abuso de poder, reparável na via do 
mandado de segurança. 

A jurisprudência firmou-se no sentido de que não se exige do adminis
trado a demonstração da final idade específica do pedido. 

O não fornecimento das informações englobadas no pedido de certidão, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo, poderá ensejar a responsabilização civil do 
Estado, bem como a responsabil ização pessoal da autoridade que a denegou. 

Vale ressaltar que, diante da negativa i legal ao fornecimento de certidões, 
o remédio judicial idôneo para a repressão da i legalidade é o mandado d e  

,. STF. Petição 1 . 1 27/SP. 



Cap. 3 • PRINCIPIO$, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 1 63 

segurança ,  e não o habeas data. Registrado o pedido de certidão, não sendo 
ele atendido por i legalidade ou abuso de poder, o remédio cabível para a 
devida reparação será o mandado de segurança. 

4.21 . Princípio da inafastabi l idade de jurisdição (art. 5.0, XXXV) 

Dispõe o texto constitucional que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5 .", XXXV), princípio co
nhecido como "inafastabil idade de jurisdição" ou de "amplo acesso ao Poder 
Judiciário". 

Estabelece esse postulado que, entre nós, somente o Poder Judiciário 
decide definitivamente, com força de coisa julgada (sistema de j urisdição úni
ca). Trata-se de princípio relacionado à própria estrutura jurídico-polí t ica do 
Estado brasi leiro, especialmente à independência entre os Poderes, obstando 
que o Legislativo ou o Executivo reduzam o campo de atuação do Judiciário, 
mediante a edição de leis, medidas provisórias, enfim, de atos que preten
dessem excluir determinadas matérias ou controvérsias da apreciação j udicial. 

Consubstancia, outrossim, uma das mais relevantes garantias aos indivíduos 
(e também às pessoas jurídicas), que têm assegurada, sempre que entendam estar 
sofrendo uma lesão ou ameaça a direito de que se julguem titulares, a possi
bil idade de provocar e obter decisão de um Poder independente e imparcial. 
Por essa razão, não só a lei está impedida de excluir determinadas matérias ou 
controvérsias da apreciação do Judiciário; a inafastabil idade de jurisdição, sendo 
garantia individual fundamental, está gravada como cláusula pétrea (CF, art. 60, § 
4 º, IV), insuscetível de abolição, nem mesmo mediante emenda à Constituição. 

Alexandre de Moraes ressalta que o Poder Judiciário, desde que haja 
plausibi l idade da ameaça ao d ireito, é obrigado a e fetivar o pedido de pres
tação j urisdicional aduzido pela parte de forma regular. O autor lembra que, 
desse princípio, decorre o postulado segundo o qual "a toda violação de um 
direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei especial  que 
a outorgue". 

Não é correto, porém, com fundamento nesse princípio, afirmar que toda 
controvérsia, que qualquer matéria possa ser submetida ao Poder Judiciário. 
Com efeito, existem situações que fogem à apreciação judicial, tais como a 
prática de atos interna c01poris (de competência privativa das Casas Legis
lativas), o mérito administrativo (valoração administrativa, nos l imites da lei, 
quanto à oportunidade e conveniência para a prática de um ato admin istrativo, 
no que respeita aos elementos "motivo" e "objeto" cio ato) - dentre outras. 

lmpende anotar, também, como o faz A lexandre de Moraes, que "a 
necessidade de serem preenchidas as condições da ação e os pressupostos 
processuais, bem como a observância dos prazos prescricionais e decadenciais 
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para o exercício do direito de ação, são previsões que, apesar de l imitadoras, 
caracterizam-se pela plausibil idade e constitucionalidade." 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal ,  esse princípio não 
impede a imposição, por lei, de restrições à concessão de medidas caute
lares e de l iminares em ações judiciais, desde que haja razoabil idade para 
tal l imitação. Dessa forma, por exemplo, a Lei 1 2 .0 l 6/2009, que regula o 
mandado de segurança, veda a concessão de l iminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens prove
nientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos 
e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza ( art. 7. º, § 2. º) . 

Outra decorrência desse princípio é que, no Brasi l ,  em regra, o esgota
mento da via administrativa não é condição indispensável para a busca da 
tutela perante o Poder Judiciário (a regra é a inexistência da denominada 
"jurisdição condicionada" ou da "instância administrativa de curso forçado"). 
Significa dizer que o indivíduo não precisa, necessariamente, valer-se do 
processo administrativo para, somente depois de indeferida administrativa
mente sua pretensão, recorrer ao Poder Judiciário. Poderá, de pronto, sem 
necessidade de exaurir (ou mesmo de util izar) a via administrativa, ingressar 
com a ação judicial cabível. 

É oportuno, não obstante, anotar a existência de pelo menos quatro 
hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a uti l ização i nicial da via 
administrativa, como condição para acesso ao Poder Judiciário, a saber: 

a) só são admitidas pelo Poder Judiciário ações relativas à d isciplina e às 
competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da ''justiça des
portiva" (CF, art. 2 1 7, § 1 .º); apesar do nome "justiça desportiva", trata-se 
de órgãos de natureza administrativa; 

b) o ato administrativo, ou a omissão da administração pública, que contrarie 
súmula vinculante só pode ser a lvo de reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal depois de esgotadas as vias administrativas (Lei 1 1 .4 1 7/2006, art. 
7 .º, § l .º); 

c) segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a prova do anterior 
indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão 
em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se. concretize o 
i nteresse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de 
pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data";39 
observe-se que, aqui, basta a existência de um requerimento administrativo 
prévio, sem necessidade de esgotamento das instâncias administrativas; 

39 RHD 22/DF, red. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1 9.09. 1 991 . 
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d)  o Supremo Tribunal Federal firmou também a orientação de que, em regra, 
para restar caracterizado o interesse de agir em ações judiciais contra o I ns
t i tuto Nacional  do Seguro Social ( INSS) relativas a concessão de beneficios 
previdenciários, é necessário o prévio requerimento administrativo do 
bene fic io ,  deixando assente que tal exigência "é compatível com o art. 5 .º, 

X X X V, da Constituição" e "não se confi.mde com o exaurirnento das vias 
admin istrali vas".4(' 

Em qualquer caso, havendo o ingresso do particular na via judicial, 
somente quando ela restar exaurida é que a questão controvertida estará 
defin itivamente  solucionada. 

Quanto à uti l ização simul tânea das vias administrativa e judicial, o Supre
mo Tribunal Federal considerou constitucional previsão legal que estabelece 
que a opção pela via judicial impl ica renúncia tácita ao processo administrativo 
(Lei 6.830/ 1 980, art. 38 ,  parágrafo único ) . 4 1  Entendeu a Corte Suprema que a 
presunção de renúncia tácita à possibi l idade de recorrer administrativamente 
ou de desistência do recurso já interposto na esfera administrativa não impl ica 
afronta à garantia constitucional da jurisdição, mas sim regra de economia 
processual, que informa tanto o processo judicial quanto o administrativo. 

Desse modo, caso o administrado esteja questionando certa matéria no 
âmbito de um processo administrativo e decida, simultaneamente, ajuizar ação 
perante o Poder Judiciário a fim de discutir a mesma matéria, essa opção 
implicará renúncia tácita à via administrativa, com extinção imediata de seu 
processo administrativo, na fase em que estiver. 

Vale ainda anotar que, segundo o Supremo Tribunal Federal ,  viola a garan
tia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem l imite 
sobre o valor da causa (Súmula 667). O fundamento para esse entendimento 
da Corte Maior é que, caso fosse permitida a fixação de taxa judiciária inci
dente sobre o valor da causa, sem limite, essa medida terminaria por quebrar 
a relativa equivalência que deve existir entre o valor cobrado pelo Estado e 
o custo da prestação jurisdicional, criando restrição desarrazoada ao acesso 
à tutela do Poder Judiciário. Como exemplo, suponha-se uma taxa judiciária 
fixada em percentual incidente sobre o valor de uma causa estimada em dez 
bilhões de reais. Certamente, o valor apurado - resultante da aplicação do 
percentual da taxa sobre o valor da causa - seria demasiado vultoso, inviabi
l izando o acesso ao Poder Judiciário - além de não guardar correspondência 
razoável com o custo estimado da prestação jurisdicional oferecida pelo Estado. 

'º RE 631 .240/MG (repercussão geral), rei. Min. Roberto Barroso, 03.09.2014 (vide Informa
tivos 756 e 757 do STF). 

" RE 233.582/RJ, rei. orig. Min. Marco Aurélio, rei. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 
1 6.08.2007. 
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Por últ imo, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal consa
grou o entendimento de que viola o inciso XXXV do art. 5.0 da Constituição 
(e também a garantia de ampla defesa) a exigência de depósito como condição 
para o ajuizamento de ação em que se discuta a imposição de tributo. Tal 
orientação está sedimentada na Súmula V i ncu lan te 28, abaixo transcrita: 

28 - É inconstitucional a exigênc ia de depósito prévio como 
requisito de admissi.:>il idade de ação judicial na qual se pretenda 
discutir a exigibil id3de de crédito tributário. 

4.22. Proteção ao di reito adquiri do, à coisa julgada e ao ato 
j urídico perfeito (art. 5.0, XXXVI)  

Determina a Constituição Federal que "a le i  não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5.0, XXXVI). 

Essa l imitação tenciona obstar, em homenagem à segurança ,iu rídica,  
le is que incidam retroati\'amente sobre situações atinentes à esfera jurídica 
do indivíduo, já consolidadas na vigência da lei pretérita. 

Portanto, trata-se de direito .je defesa do indivíduo ante o Estado, em 
face de uma nova lei, que pretendesse prejudicar s i tuações já consol idadas 
sob a v igência de lei pre�érita. Assim, essa garantia não impede que o Es
tado adote leis retroativas, desde que essas leis estabeleçam situações mais 
favoráveis ao indivíduo do que as consol idadas sob as leis anteriores. O 
que esse dispositivo veda é a ação do Estado em desfavor do indivíduo, 
afrontando, em uma lei nova, s ituações constituídas na vigência da lei antiga. 

Ademais, por esse mctivo (tratar-se de uma proteção outorgada ao indiví
duo frente ao Estado), a garantia da i rretroatividade da lei, prevista no art. 5 .", 
XXXYI,  da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal 
que a tenha editado. Como exemplo de aplicação dessa regra, sedimentada 
na Súmula 654 do STF, imaginemos uma situação em que não exista bom 
relacionamento político entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de 
um determinado estado. Suponhamos que o Poder Legislativo, em agosto 
de 2006, vote e aprove uma lei, de sua iniciativa, concedendo um beneficio 
tributário a determinadas pessoas jurídicas, retroativo a primeiro de janeiro 
daquele ano. Consideremüs que essa lei fosse vetada, mas o veto fosse re
jeitado, e a lei publicada. Nessa situação, seria inadmissível a Administração 
tributária recusar-se a reconhecer o beneficio previsto na lei, sob alegação 
de ofensa ao art. 5.0, XXXYI, da Constituição ( invocando, por exemplo, a 
intangibil idade dos "atos jurídicos perfeitos"). 

A doutrina conceitua rl i rei to adquirido como aquele que se aperfeiçoou, 
que reuniu todos os elementos necessários à sua formação sob a vigência 
de determinada lei. Cumpridos todos os requisi tos para a satisfação de um 
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direito sob a vigência da lei  que os exige, protegido estará o indivíduo de 
alterações futuras, provocadas por nova lei ,  que estabeleça discipl ina diversa 
para a matéria (desfavorável ao indivíduo). 

Assim, se a lei "A" exige trinta anos de contribuição para a aposentadoria, 
e o indivíduo cumpre esse requisito sob a sua vigência, tem ele direito adquirido 
à aposentadoria - ainda que não haja ingressado com o respectivo pedido -, 
não podendo ser prejudicado por uma lei "8", que passe a exigir um tempo 
de trinta e cinco anos de contribuição para a aquisição do mesmo direito. 

É importante salientar que a proteção constitucional não alcança a chama
da "mera expectativa de direito", caracterizada quando a lei nova alcança o 
indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para a aquisição do 
direito, mas eles ainda não estão integralmente cumpridos. Assim, se a lei "A" 
exige trinta anos de contribuição para a aposentação, e a lei "B", que passa a 
exigir trinta e cinco anos, é publicada quando o indivíduo havia completado 
vinte e nove anos e onze meses de contribuição, ele estará sujeito às novas 
regras, isto é, deverá contribuir por mais cinco anos e um mês para adquirir 
o direito de se aposentar. Na data de publicação da lei "B" não havia direito 
adquirido, mas "mera expectativa de direito", não protegida constitucionalmente. 

O ato j u ríd ico perfeito é aquele já efetivamente realizado, sob as regras 
da lei vigente na época de sua prática. Representa, pois, um adicional ao di
reito adquirido: não apenas foram atendidas todas as condições legais para a 
aquisição do direito; mais do que isso, o ato que esse direito possibi l i ta já foi 
realizado, o direito já foi efetivamente exercido. Isso é particulannente identifi
cável quando se trata da realização de um contrato. Um contrato devidamente 
celebrado constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de ser prejudicado por lei 
superveniente. 

Assim, na situação antes descrita, aquele que, na data da publicação 
da lei "B'', já houvesse efetivamente exercido o seu direito à aposentação 
estaria protegido pelo manto do ato jurídico perfeito; da mesma forma, se 
o indivíduo celebra um contrato de financiamento de imóvel de acordo com 
a lei "A", então v igente, a celebração desse contrato constitui ato jurídico 
perfeito, que não poderá ser prej udicado posteriormente pela lei "B", que 
traga novas regras a ele desfavoráveis. 

A coisa j u lgada é a decisão judicial irrecorrível, contra a qual não caiba mais 
recurso. Ocorre no âmbito de um processo judicial, quando a decisão não mais 
for passível de impugnação, tomando-se imutável. A coisa julgada nem sempre 
é proveniente de decisão dos tribunais superiores do Poder Judiciário; poderá 
decorrer de uma decisão de magistrado de primeiro grau, na hipótese de não 
ser interposto no prazo previsto em lei o recurso cabível contra a sua decisão. 

Segundo a j urisprudência do STF, esse preceito constitucional (art. 5 .º, 
XXXVI) se aplica a todo e qualquer ato normativo in fraconstitucional, sem 
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qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou 
entre lei de ordem pública e lei dispositiva.42 

Por outro lado, entende o Supremo Tribunal Federal que não existe di
reito adquirido em face de: (a) uma nova Consti tuição (texto originário); (b) 
mudança do padrão monetário (mudança de moeda); (c) criação ou aumento 
de tributos;43 (d) mudança de regime jurídico estatutário. 

Esse últi mo entendimento - não há direito adquirido frente à mudança de 
regime jurídico estatutário - significa que o servidor público, ao ser investido 
no cargo público, no momento da posse, não adquire direito às vantagens 
então existentes, isto é, não adquire o d ireito de mantê-las ao longo de toda 
a sua vida funcional. 

Por exemplo, imaginemos um servidor público que ingressou em um 
cargo públ ico estadual em janeiro de 1 997, estando na data de sua posse 
vigente a lei estadual "X", que previa um adicional por tempo de serviço à 
razão de 1 % de seu vencimento para cada ano de efetivo exercício. Caso, 
em outubro do ano de sua posse, seja publ icada a lei estadual "Y", revo
gando o artigo da lei "X" que estabelecia o referido adicional por tempo de 
serviço, nenhum direito existirá para o servidor; não cabe invocar o direito 
à manutenção do regime jurídico existente no momento de sua posse, que 
previa o adicional por tempo de serviço. 

Se o artigo da Lei "X" fosse revogado só depois que o servidor tivesse 
completado um ano de serviço, ele não teria direito a receber nenhum novo 
adicional dali para frente; o adicional correspondente ao ano de exercício já 
concluído (um por cento) continuaria a incidir sobre os vencimentos rece
bidos mês a mês pelo servidor, mas não porque ele faça jus à manutenção 
do regime jurídico anterior, e sim porque aquela si tuação j urídica individual 
consolidou-se sob a lei pretérita (a incidência do adic ional relativo ao ano de 
serviço concluído i ntegra a esfera jurídica do servidor como direito adquiri
do àquela incidência; a i nexistência de direito adquirido ao regime jurídico 
estatutário impede que se pretenda adquirir direito à incidência de adicionais 
futuros, que corresponderiam ao segundo, terceiro, quarto ano de serviço). 

No tocante à atuação do poder constituinte derivado, entendemos que 
as emendas constitucionais não podem ofender direito adquirido, uma vez 

42 RE 204.769/RS, rei .  Min. Celso de Mello. 
43 Exemplo dessa hipótese tivemos com a instituição de contribuição previdenciária sobre os 

proventos dos servidores públicos inativos, baseada na EC 4112003. A nova contribuição 
incidiu inclusive sobre os proventos dos servidores q ue já estavam aposentados quando foi 
publicada essa emenda. O STF. no julgamento das ADI 3 . 105/DF e 3.1 28/DF, considerou 
legítima a tributação, sob o fundamento de inexistência de direito adquirido à não incidência 
de novos tributos sobre proventos ou quaisquer rendimentos. Só haveria óbice à exigência 
do novo tributo se existisse regra constitucional de imunidade tributária dos proventos do 
servidor inativo, o que não ocorre. 
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que os d i reitos e garantias i ndividuais foram gravados como cláusula pétrea 
(CF, art. 60, § 4.º, IV).44 

4 .22. l .  Rela tivização do coiso julgado 

Sabemos que a proteção da coisa julgada (art. 5 .0, XXXVI) tem por fim 
resguardar a segu rança j u rídica na  pacificação dos conflitos sociais. Portanto, 
é em prol da segurança j urídica que o legislador - bem como os demais 
poderes const i tuídos - não pode violar uma decisão judicial irreformável, 
protegida pelo manto da coisa julgada material .  

É i negável, porém, que no d ireito constitucional contemporâneo muito 
se discute sobre a possibi l idade de relativização da coisa julgada, seja  em 
respeito à busca da verdade material ,  seja em homenagem a outros valores 
também constitucionalmente protegidos, a exemplo do postulado da d ignidade 
da pessoa humana. 

Em importante ju lgado, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a proble
mát ica da relativização da coisa julgada material ,  firmando entendimento que 
certamente orientará as futuras discussões acerca do tema em nosso d ireito.45 

A questão levada ao exame da Corte Excelsa envolvia a relativização 
da coisa julgada em face do direito fundamental à fil iação (CF, art. 227, 
caput e § 6.º) e da garantia fundamental da assistência jurídica integral aos 
desamparados (CF, art. 5 .0 ,  LXX lV). 

Em síntese, foi a seguinte a sequência dos fatos: em 1 992, foi aju izada ação 
visando ao reconhecimento da paternidade de menor residente no Distrito Fede
ral ,  que foi julgada improcedente por ausência de provas, decisão de mérito que 
transitou em ju lgado; tal ausência de provas se deveu ao fato de que a autora 
da ação não dispunha de recursos financeiros para custear o exame de DNA 
(no valor aproximado de 1 .500 dólares) e, à época, o Estado não custeava tal 
exame técnico-pericial; posteriormente, em 1 996, foi editada legislação distrital 
que, a partir de sua entrada em vigor, tornou possível a realização do exame 
de DNA às custas do Distrito Federal, como elemento do regime de assistência 
jurídica aos desamparndos (CF, art. 5 .0, LXXlV); a autora, então, ajuizou nova 
demanda, visando à continuidade do processo para a real ização da referida 
prova técnica de DNA, agora custeada pelo Distrito Federal. 

Mesmo reconhecendo a existência de decisão de mérito atingida pelo 
manto da coisa j ulgada material ,  o Supremo Tribunal Federal decidiu fa-

44 A jurisprudência do STF tem firmado essa orientação, de que as emendas à Constituição 
não podem desconstituir direitos que tenham sido adquiridos sob a égide do texto consti
tucional a elas anterior, como se verifica, por exemplo, no julgamento das ADI 3.1 33/DF, 
3.143/DF e 3 . 1 84/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 2 1 .09.201 1 .  

45 R E  363.889/DF, rei. Min. Dias Toffoli, 02.06.201 1 .  
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voravelmente à autora, determinando a continuidade ao processo para a 
realização do exame de DNA. Enfim, nesse caso concreto - afastamento 
da coisa julgada material ,  formada acerca de relação de fil iação, diante da 
superveniente possibilidade de realização de novo meio de prova dotado de 
altíssimo grau de confiabi l idade e capaz, justamente por isso, de reverter, 
por si só, a conclusão do julgamento anterior, quando sua realização não se 
mostrara possível por conta da deficiência do regime da assistência jurídica 
aos hipossuficientes - o STF decidiu pela relativização da coisa julgada, em 
prol dos direitos fundamentais à filiação e à assistência jurídica aos necessi
tados, diretamente relacionados ao postulado da dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, entendeu o STF - considerando que no núcleo essencial 
da dignidade da pessoa humana há de ser tido como presente o direito fun
damental à identidade pessoal do indivíduo, que se desdobra, dentre outros 
aspectos, na identidade genética - que impedir o prosseguimento do processo, 
em respeito à coisa julgada material, impl icaria vedar peremptoriamente a 
elucidação, à luz da nova prova técnica disponível (exame de DNA), da ori
gem biológica da autora, não trazida à tona, na demanda anterior já julgada, 
por hipossuficiência financeira da parte e insuficiência do s istema estatal de 
assistência jurídica aos necessitados. 

Entretanto, o STF sal ientou que, em respeito à segurança j urídica, o in
teressado no desfazimento da coisa julgada há que intentar a ação no prazo 
decadencial de dois anos, previsto para a propositura da ação rescisória (CPC, 
art. 485). Esse prazo deverá ser contado da data do trânsito em julgado da 
decisão que se intenta desconstituir, salvo nas hipóteses excepcionais em que 
restar demonstrado que apenas posteriormente houve mudança da situação 
fática (no caso anteriormente mencionado, por exemplo, embora a decisão 
rescindenda tenha passado em julgado em 1 992, só a partir de 1 996 é que se 
tomou legítima a realização do exame de DNA às custas do Distrito Federal; 
portanto, a contagem do prazo decadencial de dois anos teve início em 1 996 
- com a mudança da situação fática - e não em 1 992, data do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda). 

Por fim, merece transcrição esta esclarecedora síntese, extraída do voto
-vista do Ministro Luiz Fux exarado no julgamento em apreço, acerca do 
entendimento firmado pelo STF: 

Deve-se ter por vál ido, à luz da Constituição, o afastamento da 
coisa julgada material, formada sobre decisão de improcedência 
por falta de provas, em demandas que envolvam relação de 
fi l iação, quando for alegada a viabi l idade de produção de prova 
técnica capaz de reverter a conclusão do ju lgamento anterior, 
cuja real ização só tenha se mostrado possível, do ponto de 
vista prático, pelo avanço tecnológico superveniente, sornado 
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à inadequação do regime da assistência jurídica aos neces
sitados, respeitado, em qualquer caso, o prazo de dois anos 
para o ajuizamento de nova demanda, que flui, por presunção 
relativa, a contar do trânsito em julgado da demanda ante
rior, salvo nas hipóteses excepcionais em que restar também 
excepcionalmente demonstrado que apenas posteriormente se 
tornou v iável, do ponto de vista prático, o acesso ao exame 
de DNA, cabendo ao demandante o ônus do afastamento da 
referida presunção. 

Juízo natural (art. 5 .0, XXXVll  e Ll l l )  

171  

Reza o texto constitucional que "não haverá juízo ou tribunal de exceção" 
(art. 5.º, XXXVII)  e que "ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente" (art. 5.0, LII I), comandos que, em conjunto, 
consubstanciam o postulado do "juízo natural". 

Esse princípio assegura ao indivíduo a atuação imparcial do Poder Judiciário 
na apreciação das questões postas em juízo. Obsta que, por arbitrariedade ou 
casuísmo, seja estabelecido tribunal ou juízo excepcional (tribunais instituídos 
ad hoc, ou seja, para o julgamento de um caso específico, e ex post facto, isto 
é, criados depois do caso que será julgado), ou que seja conferida competência 
não prevista constitucionalmente a quaisquer órgãos julgadores. 

Exemplificando: suponha que, recentemente, tenha sido praticado no 
Brasil um ato terrorista de graves consequências e que o Congresso Nacio
nal, pressionado pela opinião públ ica, resolva criar, às pressas, por meio de 
emenda à Constituição, um tribunal especial para o julgamento das pessoas 
que praticaram aquele ato. Essa emenda seria flagrantemente inconst itucional, 
por afrontar o princípio do j uízo natural, que veda a criação de ju ízo ou 
tribunal de exceção, casuisticamente. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse princípio alcança não só 
os juízes do Poder Judiciário, mas também os demais j ulgadores previstos 
constitucionalmente (Senado Federal, por exemplo, que ju lga crimes de 
responsabil idade), implicando a vedação à usurpação de suas competências 
por outros órgãos. 

Ademais, conforme nos ensina o Prof. Alexandre de Moraes, o princípio 
do juiz natural "deve ser i nterpretado em sua plenitude, de forma a proibir
-se, não só a criação de tribunais ou j uízos de exceção, mas também de 
respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para 
que não sejam afetadas a independência e imparcial idade do órgão julgador". 

Assim, podemos conclu ir  que afronta esse princípio não só a criação de 
tribunais ou j uízos de exceção, mas também o descumprimento das regras de 
competência, relativas aos tribunais e j uízos constitucionalmente previstos. 
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Por fim, destacamos que, segundo entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, não implica ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de 
jurisdição e da ampla defesa a excepcional convocação de juízes de primeiro grau 
para atuar em Tribunal Regional Federal, se observados os requisitos legais.46 

4.24. Júri popular (art. 5.0, XXXVl l l )  

A Constituição Federal reconhece expressamente a instituição do júri 
popular, nos seguintes termos (art. 5 .0, XXXVIII) :  

XXXVJ I I  - é reconhecida a instituição do júri, com a organi· 
zação que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 
a vida; 

A instituição do júri assenta-se no princípio democrático, pois confere 
ao cidadão o direito de ser julgado por seus semelhantes, escolh idos aleato
riamente entre os cidadãos da localidade. 

No Brasi l ,  o Tribunal do Júri é composto por um ju iz togado, seu 
presidente, e por vinte e cinco j u rados que serão sorteados dentTe os alis
tados, sete dos q uais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão 
de julgamento.47 

Os jurados têm assegurado o sigilo de seu voto, o que permite que eles 
sejam imparciais e que decidam de acordo com a convicção que tenham 
formado a partir do acompanhamento de todo o procedimento. 

A garantia de plenitude de defesa, que obviamente diz respeito ao réu, 
não difere do direito à ampla defesa assegurado aos acusados em geral, 
mormente na área penal. 

A soberania dos veredictos traduz a ideia de que, como regra, a decisão 
do tribunal do júri não pode ser substituída por outra, proferida pelos tribu
nais do Poder Judiciário. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou 
orientação de que "a soberania do veredicto do júri não exclui a recorribi
lidade de suas decisões".48 

•e RE 597.133, rei. Min. Ricardo Lewandowski ,  1 7. 1 1 .2010. 

" CPP, art. 447, com a redação dada pela Lei 1 1 .689/2008. 

" HC 71 .61 7-2, rei. Min. Francisco Rezek, 22. 1 1 . 1 994. 
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Significa dizer que há casos em que a decisão do tribunal do j úr i  é pas
sível de recurso para os tribunais do Poder Judiciário, especialmente quando 
se tratar de decisão man i festamente contrária à prova constante dos autos. 
Ocorrendo tal situação, poderá ser interposto recurso de apelação contra a 
decisão proferida pelo j úr i  popular perante o Poder Judiciário. O Supremo 
Tribunal Federal deixou assente que essa possibi l idade de recurso não afronta 
a soberania do veredicto, assegurada consti tucionalmente, porquanto o Poder 
Judiciário não reformará a decisão proferida pelo  júri popular, mas sim, se 
for o caso, declarará a sua nulidade, retornando os autos ao tribunal do júri ,  
para que seja então proferida nova decisão, por novos j urados. 

A decisão do júri pode, a inda, ser objeto de revisão criminal ,  hipótese 
em que poderá resultar, até mesmo, a absolvição do réu defini tivamente con
denado, se a decisão t iver sido arbitrária. O Professor A lexandre de Moraes 
consigna que, nessa hipótese, prevalece o princípio da inocência do réu. 

No que respeita à competência do tribunal do j úri, a doutrina dominante 
entende não ser possível ao legislador ordinário ampliá-la, para incluir outras 
matérias além do ju lgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não seria 
possível, por exemplo, estabelecer em lei competência para o tribunal do júri 
ju lgar todos os crimes definidos em lei como hediondos. 

Também sobre a competência do tribunal do júri ,  houve controvérsia 
doutrinária acerca do ju lgamento do crime de latrocínio, em que se tem 
um roubo seguido de morte.49 

Considerando que esse tipo penal constitui crime contra o patrimônio (e 
não contra a vida, haja vista que sua finalidade principal é o roubo, e não o 
assassinato com dolo), nossa Corte Suprema fi rmou o entendimento de que 
não está ele abrangido pela competência do tribunal do j úri . Essa orientação 
restou consol idada na S ú m u la 603 do STF, cujo enunciado dispõe: 

603 - A competência para o processo e julgamento de latrocínio 
é do juiz s ingular e não do Tribunal do Júri. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a competência do tribunal do júri para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida não é absoluta, pois não abrange 
os crimes dolosos contra a vida praticados por detentores de "foro especial 
por prerrogativa de função", que são julgados originariamente por certos 
tribunais do Poder Judiciário, conforme previsto na Constituição Federal .  

Exempl ificando: se  os  membros do Congresso Nacional praticarem um 
crime doloso contra a vida, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal 
(CF, art. 1 02 ,  1 ,  "b"), e não pelo tribunal do j úri; se o prefe i to de um mu-

49 Código Penal, art. 1 57, § 3.0• 
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mc1p10 cometer um crime doloso contra a vida, não será ele submetido a 
julgamento perante o tribunal do j úri , e s im perante o Tribunal de Justiça, 
por força do art. 29, inciso X, da Constituição Federal .  

Entretanto, a competência do  tribunal do  júri só é afastada pelas hipóteses 
de foro especial previstas na Constituição Federal, visto que, segundo enten
dimento do STF, "a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece 
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela 
Constituição estadual" (Súmula 72 1 ). Exemplificando: defensor público estadual 
não possui foro especial defin ido na Constituição Federal ;  a Constituição do 
estado poderá outorgar-lhe foro especial ;  porém, caso ele pratique um crime 
doloso contra a vida, será julgado pelo tribunal do júri, pois o foro previsto 
exclusivamente na Constituição do estado não afasta a competência do júri. 

4.25. Princípio da legalidade penal e da retroatividade da lei 
penal mais favorável (art. 5.0, XXXIX e XL) 

Conforme visto acima, legalidade é postulado indissociável da noção de 
Estado de Direito e de Estado democrático. Com efeito, se um Estado tem 
o povo como titular do poder, a consequência lógica é de que somente o 
povo, conforme sua vontade, possa obrigar a si mesmo, estabelecer como 
sofrerá tributação, determinar como e quando atuará a Administração Públi
ca etc. E essa vontade, como se sabe, o povo mani festa por intermédio de 
seus representantes, os parlamentares, na elaboração das leis. Por essa razão, 
encontramos no texto constitucional diversos desdobramentos ou acepções 
específicas do princípio da legalidade. 

Exatamente para tratar de modo específico das condutas objeto de maior 
reprovabi l idade social - os crimes e as contravenções -, e para atribuir, àqueles 
que as pratiquem, as mais drásticas sanções que o Direito possibi l i ta, o texto 
constitucional traz um enunciado próprio para o princípio da legalidade em 
matéria penal. É o que consta do inciso XXXIX do art. 5 .º da Constih1ição, 
abaixo, transcrito: 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação lega l ;  

Dessarte, esse princípio, consubstanciado no brocardo nullum crúnem, 
nulla poena sine praevia lege, representa um detalhamento do princípio da 
legalidade enunciado de forma genérica no inciso li do art. 5.0 da CF/ 1 988, 
no âmbito do Direito Penal. 

Observa-se que, além da exigência expressa de lei formal para tipificar 
crimes e cominar sanções penais, deflui do dispositivo que a lei somente se 
aplicará, para qualificar como crime, aos atos praticados depois que ela tenha 



Cap. 3 • PRINCIPIO$, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 1 75 

sido publicada. Da mesma forma, a previsão legal abstrata da pena (cominação 
da pena) deve existir, estar publicada, antes da conduta que será apenada. Trata-se 
do denominado princípio da anterioridade penal, aplicável aos delitos e às penas. 

Consoante assinala Alexandre de Moraes, este inciso XXXIX do art. 5 .0 
impede "a uti l ização de aplicação analógica in peius das normas penais como 
fonte criadora de infrações e respectivas sanções" (vedação à uti l ização da 
analogia para a definição de delitos ou aplicação de penas). A lei penal deve 
descrever especificamente um fato determinado (/ex certa), e cominar-lhe 
uma pena igualmente específica e determinada. 

É importante observar que, tão rígido é o princípio da legal idade em 
matéria penal, que a Constituição, a partir da EC 32/200 1 ,  passou a proibir 
o uso de medidas provisórias sobre matéria relativa a Direito Penal e Pro
cessual Penal (CF, art. 62, § 1 .0, 1, "b"). 

É competência privativa da União legislar sobre Direito Penal (CF, 
art. 22, 1) ,  e deverá fazê-lo por meio de leis, vedada a uti l ização de outras 
espécies de atos normativos. Corno consequência, é interditado aos outros 
entes federados tipificar condutas como crimes ou contravenções, ou dispor 
sobre qualquer assunto concernente ao Direito Penal, reservando-se estrita
mente à lei federal esse mister. 

O acima reproduzido inciso XXXIX do art. 5 .0, que, como visto, 
representa i mportante garantia para os indivíduos, é complementado pelo 
inciso XL do mesmo artigo. O inciso XL do art. 5 .0 detalha uma das regras 
impl íci tas no inciso anterior, acerca da i rretroatividade da lei pena l .  Diz ele :  

XL - a le i  penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

Decorrem da leih1ra desse inciso uma regra geral - a irretroatividade 
da lei penal - e uma regra específica, que constitui ressalva à primeira: a 
retroatividade da lei penal mais favorável .  

Se a nova lei penal for favorável (/ex mitior), ela sempre retroagirá para 
beneficiar o réu, ainda que já tenha ocorrido a sua condenação definitiva, 
transitada em julgado, com base na lei antiga, mesmo que ele já esteja  
cumprindo a pena. Lei penal benigna é sempre lei retroativa. Se a le i  nova 
reduzir a pena cominada a determinado crime, ou deixar de tratar o fato 
como crime (abo!itio criminis), será retroativa, beneficiando o réu, ainda que 
já em fase de cumprimento da pena. 

A lei nova desfavorável ao réu (/ex gravior) não será retroativa, somente 
alcançando delitos praticados após o início da sua vigência. 

Não se pode, porém, combinar a lei nova com a lei antiga para "criar" 
uma regra mais favorável ao réu, não prevista em nenhuma das duas leis. 
Com efei to, o STF não admite a combinação de leis penais conflitantes no 
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tempo para se extrair uma regra mais favorável ao réu. Nessa hipótese, ou se 
aplica integralmente a regra prevista na lei antiga, ou se aplica integralmente 
a regra prevista na lei nova. Não se podem aplicar partes da regra estabele
cida na lei velha e partes da regra constante da lei nova, criando uma regra 
não prevista em nenhuma das duas leis, com o escopo de beneficiar o réu. 

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 
permanência (STF, Súmula 7 1 1  ) .  

Um postulado largamente adotado pelo Supremo Tribunal Federal para 
descaracterizar determinada conduta como típica, para o fim de absolver o 
réu, é o p ri nc íp io  d a  i n sign i ficância .  

O princípio da insignificância é aplicado quando o baixo potencial ofensivo 
da conduta é levado em conta para descaracterizar o crime. A aplicação desse 
princípio parte da premissa de que o Direito Penal não deve se ocupar de con
dutas que não causem lesão significativa a bens jwídicos relevantes, ou prejuízos 
importantes ao titular do bem tutelado, ou à integridade da ordem social. 

O reconhecimento do princípio da insignificância pelo Supremo Tribunal 
Federal pressupõe a ocorrência dos seguintes requisitos: 

a) ofensividade mínima da conduta do agente; 

b) ausência de periculosidade social da ação; 

c) reduzido grau de reprovabil idade do comportamento do agente; 

d) inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. 

Importante ressaltar que, segundo a jurisprudência do STF, a aplicação 
do princípio da insignificância resulta na própria desconsideração do fato 
como um i l ícito (absolvição do réu), e não na mera extinção da punibil i
dade. Significa dizer que, ao ser absolvido pela apl icação do princípio da 
insignificância, o acusado será considerado primário, caso venha a ser réu 
posteriormente em outra ação (ao contrário, se houvesse apenas a extinção 
da punibil idade, permaneceriam os efeitos processuais, ou seja, a conduta 
permaneceria registrada penalmente e poderia pesar contra o acusado em 
ações penais futuras, como maus antecedentes). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente apli
cado o princípio da insign ificância para descaracterizar como crime condutas 
irrelevantes, pela sua insignificância. Foi o que ocorreu, por exemplo, no 
julgamento do HC 98. 1 52/MG, rei .  Min .  Celso de Mel lo, 05 .06.2009 - em 
que restou descaracterizada como crime a tentativa de furto s imples de cinco 
barras de chocolate, no valor (ínfimo) de R$ 20,00 -, cuja ementa, abaixo 
reproduzida, sintetiza a orientação do Tribunal acerca desse postulado penal :  
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EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFI
CAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O 
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA 
CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA 
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - TEN
TATIVA DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 1 55, "CAPUT') DE 
CINCO BARRAS DE CHOCOLATE - "RES FURTJVA" NO 
VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 20,00 (EQUIVALENTE A 4,3% DO 
SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRI
NA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS CORPUS " 

CONCEDIDO PARA ABSOLVER O PACIENTE. 

O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO 
DIREITO PENAL: "DE MIN/MlS, NON CURAT PRAETOR ". 

- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima c ir
cunstância de que a privação da l i berdade e a restrição de 
dire i tos do indivíduo somente se justificam quando estritamente 
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de 
outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente 
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se 
exponham a dano, efetivo ou potencial ,  impregnado de sig
n ificativa lesividade . 

- O d ireito penal não se deve ocupar de condutas que produzam 
resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa 
a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, 
prej uízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, 
seja à i ntegridade da própria ordem social .  

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE 
COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL 
DA TIPICIDADE PENAL. 

- O princípio da insignificância - que deve ser analisado em 
conexão com os postulados da fragmentariedade e da interven
ção mín ima do Estado em matéria penal - tem o sentido de 
exc lu i r  ou de afastar a própria t ipicidade penal ,  examinada esta 
na perspectiva de seu caráter materia l .  Doutrina. Precedentes. 

Tal postulado - que considera necessária, na a ferição do relevo 
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais 
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 
nenhuma periculosidade social da ação, ( c) o reduzidíssimo 
grau de reprovabi l idade do comportamento e (d) a i nexpres-

177 
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sividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu 
processo de formulação teórica, no reconhecimento de que 
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e i mpõe, em 
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção 
mínima do Poder Público. 

O FATO INSIGNIFICANTE, PORQUE DESTITUÍDO DE TIPI
CIDADE PENAL, IMPORTA EM ABSOLVIÇÃO CRIMINAL 
DO RÉU. 

- A aplicação do pnnc1p10 da insignificância, por excluir a 
própria tipic idade material da conduta atribuída ao agente, im
porta, necessariamente, na absolvição penal do réu (CPP, art. 
386, I l i ) ,  eis que o fato insignificante, por ser atípico, não se 
reveste de relevo jurídico-penal. Precedentes. 

Apenas no intuito de ilustra'r a frequencia de sua uti l ização, arrolamos os 
seguintes exemplos de situações em que o Supremo Tribunal Federal decidiu 
pela absolvição do réu, com fundamento no princípio da insignificância: 
tentativa de furto de cinco peças de roupas usadas no valor de R$ 95,29 
(HC 92. 5 1 1  IRS); tentativa de subtrair bens de supermercado, que somavam 
R$ 86,50 (HC 92.744/RS); furto de violão usado, estimado em R$ 90,00 
(HC 94.770/RS); furto de água de empresa pública, no valor de R$ 96,33 
(HC 99.054/RS). 

4.26. Vedação ao racismo (art. 5.0, XLll)  

A Consti tuição Federal define o crime de racismo como inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5 .º, XLII) .  

Não há, porém, no texto constitucional de 1 988, um claro del ineamento 
acerca das condutas que, no Estado brasileiro, poderão ser enquadradas na 
definição de "racismo", para o fim de aplicação dos comandos do citado 
dispositivo, especialmente no tocante à imprescritibil idade desse grave del ito. 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão em julgado histórico, 
no qual se discutiu se a publicação de obra discriminatória em relação aos 
judeus enquadrava-se no conceito constitucional de "racismo".50 

Refutando a alegação de que não se poderia cogitar de racismo porque 
os judeus não seriam uma raça, decidiu o STF que "a edição e publicação 
de obras escritas veiculando ideias antissemitas, que buscam resgatar e dar 
credibi l idade à concepção racial definida pelo regime nazista", constitui crime 
de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabi l idade e imprescritibi l idade. 

S-O HC 82.424/RS. rei. pi acórdão Min. Maurlcio Corrêa. 
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Entendeu a Corte que não existe, biologicamente, distinção de raças 
entre seres humanos e que a expressão racismo, empregada no art. 5.º, XLII, 
da Constituição, abrange todas as formas de discriminações que impliquem 
"distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, 
cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, i nspi radas na pretensa 
superioridade de um povo · sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, 
' negrofobia', ' islamafobia '  e o antissemitismo". 

No mesmo julgado, o STF explicitou, ainda, que "o direito à l ivre ex
pressão não pode abrigar, em sua abrangência, man ifestações de conteúdo 
imoral que implicam i l ic i tude penal" e,  portanto, "o preceito fundamental de 
l iberdade de expressão não consagra o 'direito à incitação ao racismo'". 

4.27. Tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, crimes 
hediondos e ação de gru pos armados contra a ordem 
constitucional ( art. 5.0, XLlll e XLIV) 

Não só o crime de racismo mereceu especial preocupação de nosso 
constituinte originário. Nos incisos XLII I  e XLIV do art. 5 .0 da Consti
tuição também são relacionadas condutas às quais o texto constitucional 
atribui reprovação particularmente intensa. São os seguintes os termos 
desses dispositivos: 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico il ícito de entorpe
centes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 
grupos armados, civis ou mi l itares, contra a ordem constitucional 
e o Estado Democrático; 

Observa-se que os crimes de tortura, tráfico i l ícito de drogas, terroris
mo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático foram expressamente discriminados pelo texto constitucional 
(embora a sua tipificação deva ser feita mediante lei ord inária). Diferen
temente, no caso dos "crimes hediondos", a enumeração das condutas que 
devam ser assim consideradas foi deixada a critério do legislador, sem que 
sequer tenha o constituinte indicado parâmetros a serem adotados. É claro 
que nesse mister deverão ser respeitados todos os princípios constitucionais 
pertinentes, sobretudo os da razoabil idade e proporcional idade. 

Ao enumerar os crimes hediondos, a Lei 8.072/ 1 990 continha, em 
sua redação originária, disposição segundo a qual a pena pela prática de 
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crimes hediondos "será cumprida i n tegra lmente em regime fechado" (art. 
2 .º, § 1 .0), ou seja,  tal preceito legal estabelecia uma proibição absoluta 
de progressão de regime.  Consoante se verá no estudo do princípio da in
dividual ização da pena (art. 5.0, XLVI), o STF considerou inconstituc ional 
essa vedação abso luta à progressão de regime.5 1 Posteriormente, o referido 
disposit ivo legal teve a sua redação alterada pela Lei 1 1 .464/2007, passando 
a estabelecer que a pena pela prática de crimes hediondos será cumprida 
i n ic ialmente em regime fechado, isto é, passou-se a admit ir a progressão 
para regime mais brando. 

Embora não estej a  expresso no texto constitucional, os crimes insusce
tíveis de graça também não admitem indulto, pois este é uma espécie de 
graça. Na definição do Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz, lemos: 

Graça: Direito processual penal .  Ato de c lemência do Poder 
Executivo, favorecendo um condenado por crime comum ou 
por contravenção, exti nguindo ou diminuindo- lhe a pena im
posta. Ter-se-á perdão, se a graça for individual, e o indulto, 
se coletiva. É o perdão concedido pelo presidente da República, 
em relevação da pena. 

A anistia é um perdão concedido mediante lei, apl icável a crimes coleti
vos, em geral pol íticos, que produz efeitos retroativos, ou seja, desfaz todos 
os efeitos penais da condenação (mas não eventual ação civi l de indenização 
por danos eventualmente causados pelo anistiado). 

A competência para "conceder indulto e comutar penas" é pr ivativa do 
Presidente da República (art. 84, XI I), delegável aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União (art. 84. 
parágrafo único). A an istia, consoante acima expusemos, exige lei do Con
gresso Nacional (art. 48, VII I ) .  

4.28. Pessoal idade da pena (art. 5.0, X LV)  

O denominado princípio da intransmissibi l idade da pena, ou, simples
mente, da pessoa l idade da pena, encontra-se vazado no inciso XLV do art. 
5 .º, nestes termos: 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo 
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos lermos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o l imite do valor do patrimônio transferido; 

51 HC 82.959. rei. Min. Marco Aurelio, 23.02.2006. 
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Em razão dessa norma fica afastada a possibi l idade de a condenação 
penal estender-se a parentes, amigos ou sucessores do condenado, que não 
tenham participado da conduta por ele praticada. Ao mesmo tempo, a morte 
do agente, antes ou depois da condenação, implica automática extinção da 
punibil idade ou da execução da pena. 

Não fica excluída, entretanto, a possibil idade de a obrigação de reparar o dano 
e o perdimento de bens alcançarem os sucessores, desde que a respectiva execução 
não ultrapasse o valor do patrimônio a eles transferido pela sucessão. 

4.29. Princípio da indiv idual ização da pena; penas admitidas e 
penas vedadas (art. 5.0, XLVI e XLVl l )  

Estabelece a Constitu ição Federal que a le i  regulará a individual ização 
da ·pena, e adotará, entre outras, as seguintes: privação de l iberdade, perda 
de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de 
direi tos ou, excepc ionalmente, de morte, no caso de guerra declarada (CF, 
art. 5 .º, XLVJ) .  

A enumeração das penas constitucionalmente admitidas não é exaustiva. 
Dessarte, a lei poderá adotar outras modalidades de pena, desde que não 
incida nas proibições expressas do art. 5 .0, XLVII ,  da Constituição Federal, 
que não permite a instituição de penas: de morte, salvo em caso de guerra 
declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento ou cruéis. 

A parte in icial do inciso XLVI determina que a lei regulará a indiv idua
lização da pena. Sign ifica d izer que o legislador ordinário deverá, ao regular 
a imposição da pena, levar em conta as características pessoais do infrator, 
tais como o fato de ser o réu primário, de ter bons antecedentes etc. 

Com fundamento neste dispositivo .:onstituc ional, o Supremo Tribunal Fede
ral declarou a inconstitucionalidade do § 1 .0 do art. 2.º da Lei 8 .072/ 1 990, em 
sua redação originária, segundo o qual a pena pela prática de crimes hediondos 
seria cumprida i n tegra l mente em regime fechado.52 Entendeu o Tribunal que 
a proibição absoluta de progressão de regime nos crimes hediondos impl icava 
violação ao princípio da individualização da pena, pois as características pes
soais do infrator não tinham possibil idade de ser consideradas. 

Posteriormente, o referido dispositivo legal teve a sua redação alterada 
pela Lei 1 1 .464/2007, passando a estabelecer que a pena pela prática de 
crimes hediondos será cumprida i n ic i a l m e n t e  em regime fechado (e não 
mais i ntegralmente, conforme dispunha a redação anterior), isto é, passou-se 
a admitir a progressão para regime mais brando. 

" HC 82.959, rei. Min. Marco Aurélio, 23.02.2006. 
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Pertinente a essa matéria, editou o Supremo Tribunal Federal a Súmula 
Vinculante 26, com o seguinte enunciado: 

26 - Para efeito de progressão de regime no cumprimento de 
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução 
observará a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n. 8.072, de 
25 de julho de 1 990, sem preju ízo de avaliar se o condenado 
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do bene
ficio, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, 
a realização de exame criminológico. 

Outro entendimento do STF que merece registro diz respeito ao âmbito de 
incidência da vedação às penas de caráter perpétuo. Nosso Tribunal Constitu
cional já decidiu que a proibição de penas de caráter perpétuo tem aplicação 
não só na esfera penal, mas também no âmbito das sanções administrativas.53 

Por fim. cabe ressaltar que, segundo orientação do Supremo Tribunal 
Federal, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 
aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito 
em julgado da sentença condenatória (Súmula 7 1 6). 

Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal veio fazer j ustiça 
aos mi lhares de presos do País que, em virtude da morosidade da justiça, 
permaneciam indefinidamente cumprindo a pena em regime fechado, sem 
d ireito a progressão, diante da ausência do trânsito em julgado da sentença 
condenatória. Agora, mesmo antes do trânsito em julgado, o juiz competente 
poderá autorizar a progressão de regime, ou mesmo a imediata apl icação 
de regime menos severo do que aquele determinado na sentença recorrida. 

4.30. Extrad ição {art. 5.0, LI e Lll) 

Assevera o texto constitucional que nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico i l ícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei, estabelecendo, também, que não será concedida 
extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião (art. 5 .0, LI e UI) .  

Extraditar é entregar um indivíduo a outro país, no qual praticou determi
nado crime, para que sej a  lá julgado, com a aplicação das leis desse país. Por 
exemplo, um canadense pratica um crime no Canadá e foge para o Brasi l ;  o 
governo canadense, então, pede ao governo brasileiro a extradição do indivíduo, 
para que ele seja julgado no Canadá, com a aplicação das leis canadenses. 

53 RE 1 54 . 1 34/SP. rei. Min. Sidney Sanches. DJ 29. 10 . 1999. 
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Faz-se oportuno destacar, sucintamente, as diferenças entre a extrádição, 
cujo conceito foi exposto acima, e dois outros institutos que com ela não se 
confundem: a deportação e a expulsão. 

A d eportação consiste em devolver o estrangeiro ao exterior, por meio 
de medida compulsória adotada pelo Brasi l ,  quando o estrangeiro entra ou 
permanece irregularmente no nosso território. Não se trata de prática de delito 
em qualquer território, mas sim do não atendimento dos requisitos para entrar 
ou permanecer no território nacional. A deportação não exige requerimento 
do outro país; pode ser feita para o país de origem do estrangeiro ou para 
outro Estado qualquer, que aceite receber o deportado. 

A expulsão é medida coercitiva tomada pelo Estado, para retirar forçada
mente de seu território um estrangeiro que praticou atentado à ordem jurídica do 
país em que se encontra. A expulsão é medida de caráter político-administrativo, 
não dependente de requisição do país estrangeiro, sendo medida de exclusiva 
conveniência e discricionariedade do Presidente da República. 

A legal idade da expulsão, porém, está sujeita a controle judicial, em sede 
de habeas corpus, a ser ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal. 

Não existe deportação ou expulsão de brasileiro. 

Classifica-se a extradição em ativa ou passiva. 

A extradição é ativa quando o Estado brasileiro é quem pede a entrega 
do delinquente ao Estado estrangeiro. Na extradição ativa, o Estado brasi leiro 
é o requerente e o delinquente não se encontra em território nacional .  

A extradição passiva é aquela em que o Estado estrangeiro pede ao Brasil a 
entrega do criminoso. A extradição passiva inicia com o requerimento do Estado 
estrangeiro, que deve ser examinado pelo Poder Judiciário brasileiro, a quem cabe 
decidir sobre o atendimento dos pressupostos para a entrega do criminoso, e se 
completa no plano administrativo, com o atendimento do pedido, se for o caso. 

A competência para p rocessar e ju lgar o pedido de extradição feito 
por Estado estrangeiro é do Supremo Tribunal  Federal (CF, art. 1 02,  I ,  
"g"), mas a entrega do extraditando ao  Estado requerente é atribuição do 
Presidente d a  Repúbl ica, na condição de chefe de Estado (CF, art. 84, VII) .  

O Supremo Tribunal Federal somente dispõe de competência originária 
para processar e julgar as extradições passivas, que são aquelas requeridas, 
ao Governo do Brasil, por Estados estrangeiros (CF, art. 1 02,  I, "g"). Não 
cabe ao Pretório Excelso atuar nas hipóteses de extradições ativas, pois estas 
independem de apreciação do Poder Judiciário e deverão ser requeridas, dire
tamente, pelo Estado brasi leiro, aos governos estrangeiros, em cujo território 
esteja

· 
a pessoa reclamada pelas autoridades nacionais. 

Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar, ao Presidente 
da República, a adoção de providências necessárias destinadas à formulação, 
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pelo Brasil ,  de pleito extradicional a ser encaminhado a Estado estrangeiro, 
com vistas a viabi l izar a entrega, ao nosso País, de nacionais brasileiros que 
se achem presos em território estrangeiro.54 

Cabe ressaltar que os pedidos de extradição (ativa ou passiva), por en
volverem uma relação de caráter necessariamente intergovernamental, somente 
podem ser formulados por Estados soberanos, jamais por particulares. 

O brasileiro nato jamais será extraditado. O brasileiro naturalizado, em 
regra, também não será extraditado, feitas exceções, porém, no caso de crime 
comum, praticado antes da naturalização, e na hipótese de comprovação do 
seu envolvimento, a qualquer tempo, em tráfico i l ícito de entorpecentes ou 
drogas afins. 

O pedido de extradição somente poderá ser atendido pelo Brasil se houver 
tratado internacional entre os países, ou, inexistindo este, se houver, por parte 
do país requerente, promessa de reciprocidade .de tratamento ao Brasi l .  

Somente haverá extradição se houver a chamada "dupla tipicidade", isto 
é, se a conduta atribuída ao extraditando revestir-se de tipicidade penal e 
for punível tanto no Brasi l  quanto no Estado requerente ( interessa a conduta 
praticada, não a designação formal do tipo penal, que pode ser diversa nos 
dois países). Por outras palavras, o fato tem que ser crime no Brasil e no país 
requerente; se a conduta só é considerada crime no país requerente, sendo 
l ícita (ou mera contravenção) no Brasi l ,  não haverá extradição. 

No Brasi l ,  aplica-se à extradição o princípio da "especialidade", segun
do o qual o extraditado somente poderá ser processado e julgado pelo país 
requerente pelo delito objeto do pedido de extradição. O STF, porém, aceita 
o "pedido de extensão", que é a permissão, solicitada pelo país estrangeiro, 
para processar a pessoa já extraditada por qualquer delito praticado antes da 
extradição e diverso daquele que motivou o pedido extradicional, desde que 
o Estado requerido expressamente autorize. 

Quando houver possibil idade de o indivíduo ser condenado no país soli
citante à pena de morte, e não estiver configurada a única hipótese em que 
ela é admitida no Brasil (guerra declarada), só será concedida extradição se 
o país previamente comprometer-se a realizar a comutação, isto é, substituir 
a pena de morte por pena privativa de l iberdade. 

Caso o indivíduo possa ser condenado no país solicitante à prisão per
pétua, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a redução 
da pena ao l imite máximo de prisão admitido no Brasi l ,  que é de trinta 
anos. Ao fi rmar essa orientação, deixou assente o tribunal que o deferimento 
da extradição depende de o Estado requerente assumir o compromisso de 
comutar, em pena não superior a trinta anos de reclusão, as penas de prisão 

54 Pet 3.569/MS, rei. Min. Celso de Mello, 13.03.2006. 
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perpétua i mpostas ao extraditando, uma vez que a regra contida na a línea 
"b" do i nc iso X LV I I  do art . 5.º da Consti tuição, que veda a cominação 
de penas de caráter perpétuo, precederia a outras de ordem convencional 
ou legal.55 

Em nenhuma hipótese haverá extradição de estrangeiro por crime polí
tico ou de opinião (CF, art. 5 .0, UI). Registre-se, entretanto, que o Supremo 
Tribunal Federal, em relevante julgado, deixou assente que 

4. 30. 7. 

os atos delituosos de natureza terrorista, considerados os pa
râmetros consagrados pela vigente Constituição da Repúbl ica, 
não se subsumem à noção de criminalidade pol ítica, pois a 
Lei Fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como u m  
dos princípios essenciais q u e  devem reger o Estado brasi le iro 
em suas relações internacionais (CF, art. 4.0, V l l l ) ,  além de 
haver qual ificado o terrorismo, para efeito de repressão interna, 
como crime equiparável aos del i tos hediondos ( . . . ) . A Consti
tuição da República, presentes tais vetores interpretativos (CF, 
art. 4.º, V I I I, e art . 5.0, XLI I I ), não autoriza que se outorgue, 
às práticas del ituosas de caráter terrorista, o mesmo tratamento 
benigno di spensado ao autor de crimes pol íticos ou de opi
n ião, impedindo, desse modo, que se venha a estabelecer, em 
torno do terrorista, um inadmissível círculo de proteção que 
o faça imune ao poder extradicional do Estado brasi leiro . . .  5 6  

Procedimento 

No Brasi l ,  o processo de extradição obedece, em síntese, a três fases 
distintas : 

" Ext 855/República do Chile, rei. Min. Celso de Mello, 26.08.2004, da qual transcrevemos 
excerto da ementa: 
"EXTRADIÇAO E PRISAO PERPÉTUA: NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUTAÇAO, EM 
PENA TEMPORÁRIA (MÁXIMO DE 30 ANOS), DA PENA DE PRISAO PERPÉTUA - RE
VISAO DA JURISPRUDi;NCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM OBEDli;NCIA A 
DECLARAÇAO CONSTITUCIONAL DE DIREITOS (CF, ART. 5.0, XLVl l ,  'b'). 
- A extradição somente será deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos de
lituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, fonnalmente, quanto a 
ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração 
máxima admitida na lei penal do Brasil (CP. art. 75), eis que os pedidos extradicionais - consi
derado o que dispõe o art. 5.º. XLVll, 'b' da Constituição da República, que veda as sanções 
penais de caráter perpétuo - estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa 
da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Novo entendimento derivado da revisão, pelo Supremo 
Tribunal Federal, de sua jurisprudência em tema de extradição passiva." 

56 Ext 855/República do Chile, rei. Min. Celso de Mello, 26.08.2004. 
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a) recebimento, pelo Poder Executivo, do pedido de extradição, por via diplo
mática; 

Nessa fase, o Poder Executivo decide com plena discricionariedade se 
dará seguimento, ou não, ao pedido do Estado estrangeiro. Se a decisão for 
pelo seguimento, o Ministério das Relações Exteriores encaminhará o pedido 
ao Ministério da Justiça, que o submeterá ao Supremo Tribunal Federal .  

b) julgamento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter definitivo, 
do qual não cabe recurso; 

c) adoção, pelo Poder Executivo, das providências administrativas necessárias 
à extradição, ou seja, à entrega do extraditando ao Estado requerente; em 
regra, o Poder Executivo comunica ao Estado estrangeiro a decisão autori
zativa do Supremo Tribunal Federal, para que o seu nacional seja recolhido 
no prazo de 60 dias. 

Quéstão importante diz respeito a essa terceira fase, no tocante à vincu
lação, ou não, do Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal 
Federal que autorizou a extradição. Enfim, caso o STF autorize a extradição, 
por entender preenchidos os requisitos para tanto, o Presidente da República 
estará obrigado a entregar o extraditando ao Estado requerente, ou ele dispõe 
de discricionariedade? 

Segundo entendimento de nossa Corte Suprema, o Presidente da Repú
bl ica não está vinculado à decisão dela, haja vista que poderá entregar, ou 
não, o extraditando ao Estado requerente.57 

É que, no nosso sistema, a atuação do Supremo Tribunal Federal está ads
trita ao exame da legalidade da extradição, em seus aspectos formais. Logo, o 
Presidente da República fica vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal 
apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de 
modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento juridico. 

Assim,  se no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal restar reconhecida 
alguma irregularidade no processo extradicional, o Presidente da República 
estará vinculado a essa decisão da Corte, e não poderá extraditar o indivíduo; 
porém, nos casos em que o Tribunal Constitucional não verifica i legalidade 
no processo e autoriza a extradição, o Presidente da República não se vincula 
a essa decisão, podendo decidir pela entrega, ou não, do extraditando ao 
Estado requerente, observando-se as disposições do correspondente tratado 
internacional de extradição entre os Estados. 

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal limita-se a analisar a legalidade 
e a procedência do pedido de extradição: indeferido o pedido, o Presidente da 

57 Rei 1 1 .243, rei. pi o acórdão Min. Luiz Fux, 08.06.201 1 .  
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República não poderá efetivar a extradição; deferido o pedido, a entrega do súdito 
ao Estado requerente ficará a critério discricionário do Presidente da República. 

4.3 1 .  Devido processo legal (art. 5.0, LIV} 

Reza a Carta Política que "ninguém será privado da l iberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal" (art. 5 .º, LIV). 

Para efeito de registro histórico, esse princípio tem sua origem na Magna 
Carta inglesa, de 1 2 1 5, na qual apresentava redação que costuma ser assim tra
duzida: "nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos 
seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, 
e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante 
um julgamento regular pelos seus pares ou de hannonia com a lei do país". 

O princípio do devido processo legal (due process of law) consubstancia 
uma das mais relevantes garantias constitucionais do processo, garantia essa 
que deve ser combinada com o princípio da inafastabil idade de jurisdição 
(CF, art. 5 .º, XXXV) e com a plenitude do contraditório e da ampla defesa 
(CF, art. 5 .0, LV).  Esses três postulados, conjuntamente, afirmam as garantias 
processuais do indivíduo no nosso Estado Democrático de Direito. Do devi
do processo legal derivam, ainda, outros princípios pertinentes às garantias 
processuais, como o princípio do juiz natural, a só admissibil idade de provas 
l ícitas no processo, a publicidade do processo, a motivação das decisões. 

Acerca do conteúdo do postulado em análise, cumpre transcrever esta 
magistral l ição, de lavra do M inistro Celso de Mello: 

O exame da garantia constitucional do due pmcess o/ law permite 
nela identificar alguns elementos essenciais à sua própria configura
ção, destacando-se, dentre eles, por sua inquestionável importância, 
as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de 
acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento 
prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público 
e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à 
plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) 
direito de não ser processado e julgado com base em leis ex post 
facto; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não 
ser processado com fundamento em provas revestidas de i l icitude; 
(h) direito ao beneficio da gratuidade; (i) direito à observância do 
princípio do juiz natural; U) direito ao si lêncio (privilégio contra 
a autoincriminação); (1) direito à prova; e (m) direito de presença 
e de "participação ativa" nos atos de interrogatório judicial dos 
demais litisconsortes penais passivos, quando existentes.58 

"' HC 94.016 .  rei. Min. Celso de Mello, 07.04.2008. 
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Em sua feição principal, o princípio do devido processo legal deve ser 
entendido como garantia material de proteção ao direito de l iberdade do indi
víduo, mas também é garantia de índole formal, num dado processo restri t ivo 
de direito. Significa dizer que deve ser assegurada ao indivíduo paridade de 
condições em face do Estado, quando este intentar restringir a l iberdade ou 
o direito aos bens jurídicos constitucionalmente protegidos daquele. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o postulado do due 
process of /aw, em sua destinação jurídica, também está vocacionado à proteção 
da propriedade, no sentido de que o Estado, no desempenho de sua atividade 
de desapropriação ou expropriação da propriedade particular, não pode agir 
arbitrariamente, desrespeitando os princípios constitucionalmente assegurados. 

O Supremo Tribunal Federal deixou assente, também, que o princípio da 
proporcionalidade (ou da razoabi l idade) tem sua sede material no princípio 
do devido processo legal (CF, art. 5 .0, LIV), considerado em sua acepção 
substantiva, não meramente fonnal. 

4.31. 1. Princípio da razoabilidade ou proporcionalidade 

O princípio da razoabi l idade (da proporcional idade, da proibição de 
excesso ou do devido processo legal em sentido substantivo) não se encon
tra expressamente previsto no texto da Carta Polít ica de 1 988,  tratando-se, 
portanto, de postulado constitucional implícito .  

O desenvolvimento da ideia de proporcionalidade deu-se com sua rei 
terada util ização pelo Tribunal Constitucional da A lemanha, no  período do 
segundo pós-guerra, que passou a adotar como fundamento de suas decisões 
expressões do tipo "excessivo", "inadequado", "necessariamente ex igível". 
para depois reconhecê-lo como princípio constitucional, sob a denominação 
de princípio da proporcionalidade ou de proibição de excesso. 

Com base nesse princípio, o Tribunal Constitucional alemão passou a 
controlar o excesso de poder, ampliando seu espectro para além do controle 
legislativo, abrangendo inclusive os atos executivos e judiciais. Sua adoção 
pelo Direito germânico como princípio inscrito no plano constitucional 
irradiou-se para vários países da Europa, integrando os seus sistemas cons
t i tucionais, seja como norma expressa ou implícita. 

A doutrina reconhece que o princípio da proporcional idade é constituído 
de três subprincípios ou elementos: adequação, necessidade e proporcional i 
dade em sentido estrito. 

O subprincípio da ad('q u ação,  também denominado da idoneidade ou 
pertinência, significa que qualquer medida que o Poder Público adote deve 
ser adequada à consecução da finalidade objetivada, ou seja, a adoção de um 
meio deve ter possibil idade de resultar no fim que se pretende obter; o meio 
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escolhido há de ser apto a atingir o objetivo pretendido. Se, com a ut i lização 
de determinado meio, não for possível alcançar a finalidade desej ada, impende 
concluir que o meio é inadequado ou impertinente. 

O pressuposto da necessidade ou exigibil idade significa que a adoção de 
uma medida restritiva de direito só é válida se ela for indispensável para a 
manutenção do próprio ou de outro direito, e somente se não puder ser subs
tituída por outra providência também eficaz, porém menos gravosa. Em outras 
palavras, só será válida a restrição de direito se não for possível adotar outra 
medida menos restritiva que seja capaz de atingir o mesmo objetivo, de alcançar 
o mesmo resultado. 

Como terceiro subprincípio, o juízo de proporcional idade em sentido 
estrito somente é exercido depois de verificada a adequação e necessidade 
da medida restritiva de direito. Confirmada a configuração dos dois primei
ros elementos, cabe averiguar se os resultados positivos obtidos superam 
as desvantagens decorrentes da restrição a um ou a outro direito. Como a 
medida restritiva de direito contrapõe o princípio que se tenciona promover 
e o direito que está sendo restringido, a proporc ionalidade em sentido estrito 
traduz a exigência de que haja um equil íbrio, uma relação ponderada entre 
o grau de restrição e o grau de realização do princípio contraposto. 

Portanto, em essência, o princípio da razoabil idade significa que, ao se 
analisar uma lei restritiva de direitos, deve-se ter em vista o fim a que ela se 
destina, os meios adequados e necessários para atingi-lo e o grau de l imitação 
e de promoção que ela acarretará aos princípios constitucionais que estejam 
envolvidos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Se 
os meios porventura não forem adequados ao fim colimado, ou se sua utilização 
acarretar cerceamento de direitos em um grau maior do que o necessário, ou ainda 
se as desvantagens da adoção da medida (restrição a princípios constitucionais) 
suplantarem as vantagens (real ização ou promoção de outros princípios constitu
cionais), deve a lei ser invalidada por ofensa à Constituição, especificamente, 
por violação ao princípio da razoabil idade ou proporcionalidade. 

Conforme antes afirmado, o STF já deixou assente que o princípio da 
proporcional idade (da razoabi l idade ou da proibição de excesso) tem sua sede 
material no princípio do devido processo legal (CF, art. 5 .0, LIV), conside
rado em sua acepção substantiva, não meramente formal. Assim, segundo o 
entendimento da Corte, dentro da perspectiva de um Estado Democrático de 
Direito, no qual todas as leis têm que ir ao encontro dos anseios do povo, 
o princípio do devido processo legal não se l imita a assegurar a observância 
do processo na forma descrita na lei, mas impede também a permanência no 
ordenamento de leis desprovidas de razoabi l idade. 

O Supremo Tribunal Federal tem dado apl icação, em reiteradas decisões no 
âmbito do controle de constitucionalidade das leis, ao princípio constitucional 
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da razoabi lidade. Embora haja referência à sua util ização para realização do 
controle de atos executivos e jurisdicionais, tem a Suprema Corte util izado o 
postulado da proporcionalidade principalmente como parâmetro para aferição 
da constitucionalidade de leis. 

Cabe repisar, entretanto, que mais de uma vez o STF tem afirmado que 
"todos os atos emanados do Poder Público estão necessariamente sujeitos, 
para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões 
mínimos de razoabil idade",59 bem assim que "a legitimidade de medida res
tritiva a direitos fundamentais há de ser aferida no contexto de uma relação 
meio-fim, devendo ser pronunciada a inconstitucionalidade que contenha 
l imitações inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais, não razoáveis".6º 

Por último, registramos que, na esfera infraconstitucional federal ,  o prin
cípio da razoabi l idade e proporcionalidade passou a ter previsão expressa com 
a edição da Lei 9.784/1 999, a qual, ao fixar normas de atuação da Adminis
tração Pública federal no âmbito do processo administrativo, determina que 
se observe "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público" (art. 2.0, IV). 

4.32. Contraditório e ampla defesa (art. 5.0, LV) 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão prescritos expres
samente na Constituição Federal ,  nos termos seguintes (art. 5 .0, LV): 

LV - aos litigantes, em processo .judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

As garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa são indis
sociáveis, caminhando paralelamente no processo administrativo ou judicial . 
Estão, também, intimamente l igadas ao princípio do devido processo legal 
(due process of law), pois não há como se falar em devido processo legal 
sem a outorga da plenitude de defesa (direito de defesa técnica, direito à 
publicidade dos atos processuais, direito à citação, direito à produção de 
provas, direito de recurso, direito de contestação etc.) .  

Por ampla defesa entende-se o direito que é dado ao indivíduo de trazer 
ao processo, administrativo ou judicial, todos os elementos de prova l ici ta
mente obtidos para provar a verdade, ou até mesmo de omitir-se ou calar-se, 
se assim entender, para evitar sua autoincriminação. 

59 ADI 2.667/DF. rei. Min. Celso de Mello, 1 9.06.2002. 
60 ADI 1 . 969, rei. Min. Gilmar Mendes. 28.06.2007. 
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Por contraditório entende-se o direito que tem o i ndivíduo de tomar 
conhecimento e contraditar tudo o que é levado pela parte adversa ao pro
cesso. É o princípio constitucional do contraditório que impõe a condução 
dialética do processo (par conditio ), significando que, a todo ato produzido 
pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se, de apresentar suas 
contrarrazões, de levar ao juiz do feito uma versão ou uma interpretação 
diversa daquela apontada in ic ialmente pelo autor. O contraditório assegura, 
também, a igualdade das partes no processo, pois equipara, no feito, o direito 
da acusação com o direito da defesa. 

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o 
postulado da ampla defesa e do contraditório inclui : (a) direito de as partes obterem 
informação de todos os atos praticados no processo; (b) direito de mani festação, 
oral ou escrita, das partes acerca dos elementos fáticos e jurídicos constantes do 
processo; ( c) direito das partes de ver seus argumentos considerados. 

Ademais, por abarcar também o processo admin istrativo, o vocábulo 
l i t iga n te há de ser compreendido em sentido amplo, ou seja,  apl ica-se a 
qualquer situação em que estejam envolvidos interesses contrapostos, não 
possuindo o sentido processual de parte (estrito), a pressupor uma l ide 
j udicial ou administrativa. Na esfera admin istrativa, por exemplo, o contra
ditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente não se restringem 
aos processos de natureza discipl inar, nos quais o indivíduo encontra-se 
na condição de acusado, haja vista que o dispositivo consti tucional não 
contempla especificidade. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do 
processo criminal ,  a garantia constitucional do contradi tório não é ex igível 
na fase do i n q uérito pol ic ia l. Isso porque, no sistema jurídico brasileiro, 
o inquérito policial afigura-se como mera fase investigatória, de natureza 
administrativa, destinado a subsidiar a atuação do titular da ação penal, que 
é o Ministério Público. 

Consideramos oportuno registrar, porém, que identificamos uma propensão 
à mitigação, por parte do Supremo Tribunal Federal, dessa orientação pela 
inaplicabil idade da ampla defesa e do contraditório à fase de inquérito pol icial 
dos processos criminais. Com efeito, nossa Corte Suprema tem caminhado 
na direção de assegurar aos investigados e indiciados a máxima efetividade 
constitucional no que concerne à proteção dos direitos fundamentais do 
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, mesmo em sede 
de inquéritos policiais.6 1 

61 HC 92.599/BA. rei. Min .  Gilmar Mendes, 06. 1 1 .2007; HC 88.1 90/RJ, rei. Min.  Cezar Peluso, 
2.ª T . . 06. 1 0 .2006; HC 87.827/RJ, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 1 .ª T, 23.06.2006; HC 
88.520, rei. Min. Cármen Lúcia, Pleno, 23. 1 1 .2006. 
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Em corroboração a essa vertente, o STF aprovou a S ú mu la V i n ru la n ll' 
1 4, cujo enunciado dispõe: 

14 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com com
petência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa. 

Veja-se que o texto assegura ao advogado regularmente const i tuído 
pelo indiciado o d irei to de pleno acesso ao inquérito, mesmo que suje i to a 
regime de sigilo, desde que se trate de provas já produzidas e formalmente 
i ncorporadas ao procedimento investigatório (o advogado só não tem acesso 
às informações e providências investigatórias em curso de execução, a i n d a  
não  documentadas no próprio inquérito). 

Por fim, ainda em respeito ao contraditório e à ampla de fesa, entende o 
Supremo Tribunal Federal que, no âmbito do processo criminal, a denúncia 
apresentada pelo Ministério Público deve ser concisa, c lara, descrevendo 
especificamente a conduta do réu, para que seja possib i l i tado ao defensor 
exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. A de
núncia vaga, imprecisa, que não descreva adequadamente a conduta do réu 
é nula, por ofender a garantia de ampla defesa e contrad itório. 

4.32. 1 .  A mpla defesa e duplo grau de jurisdição 

O princípio do duplo grau de jurisdição significa a obrigatoriedade 
de que exista a possibi l idade de uma causa ser reapreciada por um órgão 
judiciário (ou administrativo, se for o caso de processo administrativo) de 
i nstância superior, mediante a interposição de recurso contra a decisão do 
órgão de i nstância inferior. Em termos mais simples, significa que devem 
existir ao menos duas instâncias na via em que corre o processo Uudicial ou 
administrativa) e deve haver um recurso à disposição de ambas as partes que 
implique a devolução da matéria apreciada e decidida em primeira instância 
a uma segunda i nstância, que novamente a apreciará e decidirá, podendo 
confinnar ou modificar a primeira decisão. 

Representa importante garantia para o indivíduo que seja parte em um 
dado processo, pois assegura que a sua l ide será apreciada, no mín imo, por 
dois juízos diferentes, por duas instâncias distintas. No Brasi l ,  considerando 
que, em regra, o primeiro grau da Justiça é composto de órgãos s ingulares 
e as demais instâncias são tribunais colegiados, o duplo grau de j urisdição 
significa, também, que a questão posta em juízo será apreciada, pelo menos, 
por um órgão colegiado. 
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O duplo grau de jurisdição, quando obrigatório, afasta a possib i l idade 
da existência de processos com instância única, com as chamadas decisões 
i rrecorríveis. Nos ordenamentos constitucionais que adotam o duplo grau de 
jurisdição como obrigatório, não pode o legislador ordinário criar processos, 
de índole administrativa ou judicial, com uma única i nstância, sem direito à 
revisão por uma instância superior. 

Após muita controvérsia doutrinária e j urisprndencial, o Supremo Tribunal 
Federal fi rmou orientação de que o princípio do duplo grau de jurisdição 
não é uma garantia constitucional na vigente Carta.62 

A fundamentação do STF para essa decisão repousa no art. 1 02, 1, "b", 
da Constituição Federal ,  que outorga competênc ia originária para aquele 
Tribunal processar e julgar as mais altas autoridades da República (Presi 
dente da  República, deputados, senadores etc.), sem possibi l idade de recurso 
por parte dos réus contra a decisão condenatória. Assim, ponderou a Corte 
Suprema, se a própria Constituição admite a existência de instância ú nica, 
é porque ela não consagrou o princípio do duplo grau de jurisdição como 
garantia constitucional do indivíduo. 

Não obstante esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 
ser inconst i tucional a exigência, mesmo que estabelecida em lei ,  de depósito 
prévio, arrolamento de bens e qualquer outra i mposição onerosa, ou que i m
pl ique constrição patrimonial, como condição de admissibil idade de recursos 
em processos administrativos. Considerou a Corte Suprema, basicamente, que 
exigências dessa ordem configuram ofensa ao art. 5 .0, i nc iso LV, da Consti
tuição, ora em comento, e também ao seu art. 5 .0, XXXIV, "a", que garante, 
independentemente do pagamento de taxas, o dire i to de petição - gênero no 
qual reclamações, impugnações e recursos administrativos estão inseridos.63 
Essa orientação está explicitada na Súmula  V i n c u l a n te 2 1 ,  cujo enunciado 
reproduzimos abaixo: 

21 - É i nconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissib i l idade de recurso 
administrativo. 

62 Embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento de que o 
duplo grau de jurisdição não constitui princípio constitucional na vigência da Carta da Re
pública de 1988, ressaltamos que, atualmente, há, no Tribunal, ministros que defendem a 
tese segundo a qual a garantia do duplo grau de jurisdição integra o ordenamento pátrio 
por força do art. 8.0, 2, "h", do Pacto de São José da Costa Rica. tratado internacional 
incorporado ao nosso ordenamento jurldico, sem ressalva, com fundamento no § 2.º do art. 
5.0 da Constituição Federal (HC 86.420/PR, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 1 7.04.2007). 

º' RREE 388.359/PE, 389.383/SP, 390.51 3/SP, rei. Min. Marco Aurélio, 28.03.2007; AI 398.933 
AgR/RJ e AI 408.914 AgR/RJ, rei. Min. Sepúlveda Pertence. 26.03.2007; ADI 1.922/DF e 
ADI 1 .976/DF, rei. Min. Joaquim Barbosa, 28.03.2007. 
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4.33. Vedação à prova i l ícita (art. 5.0, LVI )  

Estabelece o inciso LVI do art. 5.0 da  Constituição: 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios i lícitos; 

O primeiro ponto relevante diz respeito à distinção que a doutrina faz 
entre provas i lícitas, provas i legais e provas i legítimas. 

Conforme l ição de Alexandre de Moraes, provas ilegais são o gênero, 
que inclui as espécies provas i lícitas e provas ilegítimas. 

A prova i l ícita é aquela obtida com infringência ao direito material e a 
prova i legítima é a que se obtém em afronta ao direito processual. 

Seria prova i l ícita, por exemplo, a obtida mediante uma escuta telefôni
ca clandestina, ou a confissão obtida mediante tortura. Será prova i legítima 
qualquer elemento trazido ao processo que contrarie determinada norma 
processual ,  como seria, na esfera cível, em regra, a produção de uma prova 
a destempo, isto é, depois de preclusa a oportunidade para a produção de 
provas. A vedação constitucional abrange qualquer espécie de prova i legal .  

A prova i l ícita não pode ser util izada nem no processo judicial, nem nos 
processos administrativos (para punição de um servidor público, por exemplo). 

A simples presença de prova i l ícita nos autos não invalida, necessa
riamente, o processo, se existirem nele outras provas l ícitas e autônomas, 
isto é, colhidas sem necessidade dos elementos informativos revelados pela 
prova i l ícita.64 Em verdade, quando constatada a presença de provas i l ícitas 
nos autos de um processo, faz-se, apenas, a separação das provas l ícitas das 
i l ícitas, podendo o processo ter o seu curso continuado, com base nas provas 
l ícitas nele presentes. 

Porém, a prova i lícita originária contamina todas as demais provas obtidas 
a partir dela, todas as provas decorrentes da i l ícita são também i l íc itas. É a 
aplicação, entre nós, da denominada teoria dos frutos da árvore envenenada 
(fruits of the poisonous tree). 

Desse modo, se a partir de uma escuta telefônica clandestina forem 
levantadas provas contra o acusado, todas estas estarão contaminadas por 
aquela, todas serão i l ícitas e deverão ser retiradas do processo. Se, em de
corrência de uma escuta clandestina, forem levantados elementos que venham 
a permit ir a realização de uma prisão em flagrante, esta será ilegítima, haja  
vista que a prisão em flagrante estará contaminada pela i l ic i tude da anterior 
escuta c landestina. Se o réu é preso i legalmente e, durante a sua prisão, são 

64 HC 76.231/RJ, rei. Min. Nelson Jobim. 1 6.06 . 1998. 
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levantadas provas mediante a realização de um interrogatório, estas são i l í
citas, pois, afinal ,  o interrogatório só foi realizado em razão da prisão i legal .  

Cabe repetir, contudo, que, se nos mesmos autos o órgão da persecução 
penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação 
a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação 
de dependência nem decorra da prova originariamente i l ícita, com esta não 
mantendo v inculação causal -, tais  dados probatórios revelar-se-ão plenamente 
admissíveis, porque não contaminados pela mácula da i l ic i tude originária. 

Destacamos, a seguir, algumas orientações do Supremo Tribunal Federal 
a respeito da i l icitude de prova: 

a) é l íc i ta a prova obtida por meio de gravação de conversa própria, feita por 
um dos interlocutores, se quem está gravando está sendo vít ima de proposta 
criminosa do outro;65 

Prel iminarmente, esclarece-se que, no caso de gravação de conversa 
própria, não cabe cogitar de incidência da garantia do sigilo da comunica
ção telefônica, prevista no inciso XI I  do art. 5 .0 da Constitu ição, porque tal 
garantia só pode ser violada quando há ciência do conteúdo da conversa 
por terceiro .  Nesse caso, a eventual afronta seria ao disposto no art. 5 .0, X, 
da Carta Magna, que se refere ao direito fundamental da inviolabi l idade da 
honra, da privacidade ou da intimidade, mas esta não ocorre se o autor da 
gravação é vítima ou destinatário de proposta criminosa do outro. 

Temos, nesse caso, a chamada ponderação ele valores constitucionais 
cm confl i to ,  com a apl icação do princípio da razoabi l idade. Como já exa
minado, a ordem jurídica não admite que uma garantia constitucional seja  
invocada para acobertar uma prática criminosa. Dessa fonna, aquele que 
praticar um ato i l ícito, desrespeitando os direitos fundamentais de terceira 
pessoa, não poderá invocar, posteriormente, a i l icitude de determinadas provas 
a fim de afastar a sua responsabi l idade civi l  ou criminal .  Seria um absurdo, 
por exemplo, considerar como violação do direito à privacidade a gravação 
pela própria vítima de atos criminosos, como o d iálogo com sequestradores 
ou estel ionatários. Isso porque, em si tuações que tais, a conduta do infrator 
representou, antes ele tudo, uma intromissão i l ícita na vicia privada cio ofen
d ido, esta sim merecedora de tutela pela ordem jurídica. Assim, se um dos 
interlocutores está praticando um del i to, não poderá i nvocar, frente ao outro 
interlocutor, vítima ela investida criminosa, a sua garantia à i nv iolabil idade 
ela intimidade ou ela vida privada. 

65 HC 80.949/RJ, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 30. 1 0.200 1 .  
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b)  é lícita a gravação de conversa realizada por terceiro, com a autorização 
de um dos interlocutores, sem o consent imento do outro, desde que para 
ser util izada em legítima defesa;66 

S i tuação semelhante à anterior, também fundada na ponderação de  
va lores const i tucionais e m  confl i to, com a ún ica dist inção de que  a 
gravação, agora, não é real izada por um dos in terlocutores, mas s im por 
terceiro, que não participa do diálogo. João ( tercei ro) grava a conversa 
entre Pedro e Paulo, com autorização de Pedro, sem o consentimento de 
Paulo,  para que Pedro possa usar a gravação em legít ima defesa contra 
Paulo (Pedro pode estar sendo ví t ima do crime de extorsão por parte de 
Paulo, por exemplo). 

A i l ic i tude da prova é excluída caso sua ut i l ização caracterize exercício 
de legítima defesa de quem a está util izando, e desde que a pessoa que 
esteja util izando a prova seja  um dos interlocutores na conversa gravada, e 
não um terceiro. 

c) é vál ida a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta 
telefônica autorizada judicia lmente para apuração de crime d iverso, desde 
que haja conexão entre os del i tos;67 

I magine-se que, no curso de uma investigação criminal ,  o Poder Judi
c iário autorize a interceptação das comunicações telefônicas de João, sus
peito do cometimento do crime "x". Em seguida, na execução da medida, 
durante a gravação das conversas telefônicas, aparece, num dos diálogos, 
Pedro, como praticante do crime "y". Observe-se que, nessa s i tuação, 
Pedro aparece como um tercei ro, estranho, que até então não era alvo da 
investigação. Porém, a prova levantada contra ele será considerada l ic i ta, 
válida, desde que haja conexão entre os del itos "x" e "y" (afinal, embora 
a autorização judicial tenha recaído sobre o telefone de João, ela alcança 
as l igações ativas e passivas deste). 

d) a confissão sob prisão i legal é prova i l ícita e, portanto, invál ida a conde
nação nela fundada;6N 

66 RE 21 2.081/RO, rei. Min. Octavio Gallotti, 05. 12 . 1997; HC 74.356, rei. Min. Octavio Gallotti, 
1 0. 1 2. 1 996; HC 75.338, rei. Min. Nelson Jobim. 1 1 .03. 1 998. 

67 HC 78.098/SC, rei. Min. Moreira Alves, 0 1 . 1 2 . 1 998, de cuja ementa se extrai o seguinte 
trecho: "É licita a prova obtida mediante escuta telefônica que incrimina outra pessoa, e 
não o investigando em cujo nome constava o telefone objeto da autorização judicial prevista 
na Lei n.0 9.296/1996." 

68 HC 70.277/MG, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 14. 1 2. 1 993. 
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Nesse caso, tem-se a apl icação direta da teoria dos frutos da árvore en
venenada.  Se a prisão é i legal, as provas levantadas em confissão durante o 
respectivo período são i lícitas, porque contaminadas pela i legalidade da prisão. 
Enfim, como a confissão do preso só ocorreu em razão da prisão i legal, as 
provas resultantes dessa confissão são i l ícitas, porque estão contaminadas por 
aquela ilegalidade. 

e) é i l íc i ta a prova obtida por meio de conversa i n formal do indiciado com 
policiais,  por const i tuir  " interrogatório" sub- 1·ep1ício, sem as formalidades 
legais do interrogatório no inquérit0 pol ic ia l  e sem que o indiciado sej a  
advertido d o  seu direito a o  s i lêncio:  

f) é l íc i ta a prova obtida mediante gravação de diálogo transcorrido em local 
públ ico.'''' 

Nesse caso, como o diá logo se deu em local público, não há que se 
fa lar em i l icitude da gravação, porquanto inexiste ofensa à intimidade ou 
à vida pri vada do sujeito (CF, art .  5 º, X ), tampouco à inviolabi l idade das 
comunicações (CF, art. 5 .0, X I I ) .  

4.34. Princípio da presunção da i nocência ( art. 5.0, LVl l )  

O princípio da presunção da inocência está previsto no art. 5 .0, LVI I ,  da 
Carta Pol ítica, nos seguintes termos: "ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em ju lgado de sentença penal condenatória". 

Essa garantia processual penal tem por fi m tutelar a l iberdade do in
divíduo, que é presumido inocente, cabendo ao Estado comprovar a sua 
culpab i l idade. Dela decorre, também, o princ ípio de interpretação das leis 
penais conhecido como in dubio pro reo, segundo o qual ,  existindo dúvida 
na interpretação da lei ou na capitulação do fato, adota-se aquela que for 
mais favorável ao réu. 

Alguns aspectos relacionados com a aplicação desse princípio merecem 
ser c lareados, em face da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Ass im,  o princípio da presunção da inocência i m p e d e  o lançamento do 
nome do réu no ro l dos cu l pados antes do trânsito em j ul gado da sentença 
penal condenatória (o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é 
o ato de registro da decisão condenatória, destinado a possibi l i tar que ela 
produza os seus d iversos efe itos secundários, ta is como caracterizar a rein
c idênc ia, imped i r  o beneficio da suspensão condic ional da pena, acarretar 

69 HC 74.356/SP. rei. Min. Octávio Gallotti, DJ 25.04.1 997. 
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a revogação de sursis, acarretar a revogação de reabil i tação). Dessarte, está 
revogada a disposição constante do art. 408 do Código de Processo Penal, 
que determinava o lançamento do nome do réu no rol dos culpados após a 
sentença de pronúncia. 

Esse princípio impede, também, a prisão do réu antes cio trânsito em 
j u lgado da sentença penal condenatória. Deve-se ressalvar, todavia, a possi
bi l idade de prisão preventiva processual, desde que fundamentada em algum 
dos pressupostos previstos no art. 3 1 2  do Código de Processo Penal (garantia 
da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução 
criminal e garantia da apl icação da lei penal).70 

Com efeito, em j ulgado sobremaneira relevante, o Supremo Tribunal Fe
deral reconheceu o direito de o réu, já condenado em primeira ou segunda 
instâncias, recorrer em l iberdade até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória.7 1 Desse modo, embora o recurso especial (perante o STJ) e o 

· recurso extraordinário (perante o STF) não possuam efeito suspensivo, a in
terposição deles assegura ao réu o direito de permanecer em l iberdade até o 
trânsito em julgado da sentença. 

Na mesma l inha, nossa Corte Suprema decidiu que é incompatível com a 
Carta de 1 988 o art. 595 do CPP, segundo o qual, se o réu condenado fugisse 
depois de apelar de sua condenação, a apelação não deveria ser anal isada pela 
Justiça.72 Cabe registrar que o art. 594 do CPP - o qual estatu ía que "o réu não 
poderá apelar sem recolher-se à prisão" - foi revogado pela Lei 1 1 . 7 1 9/2008. 

Vale lembrar que as prisões cautelares anteriores à fase processual (em 
flagrante e temporária) continuam sendo admissíveis, desde que fundamenta
das concretamente nos pressupostos previstos na legislação penal pertinente. 

Em resumo, a partir desse novo entendimento do Supremo Tribunal Fede
ral, a regra no nosso ordenamento passa a ser o acusado ter direito a recorrer 
em l iberdade e a prisão só ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória; no entanto, excepcionalmente, poderá haver prisão cau
telar - em flagrante, temporária ou preventiva -, desde que obedecidos os 
pressupostos exigidos pela legislação penal respectiva. 

O Supremo Tribunal Federal entende, também, que a s imples existência 
de investigações pol ic iais  ou  de persecuçücs criminais  em cu rso, sem 

'º  "Art. 3 1 2. A prisão preventiva poderá ser  decretada como garantia da ordem pública. da  
ordem econômica, por  conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. 
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°)." 

" HC 84.078/MG, rei. Min. Eros Grau, 05.02.2009. 
" HC 85.961/SP, rei. Min. Marco Aurélio, 05.03.2009; HC 98.987 QO/RS, rei. Min. Cezar 

Peluso. 1 3.05.2009. Frise-se que o referido art. 595 restou revogado pela Lei 1 2.403/201 1 .  
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o t rânsito cm j u lgado, não basta, só por si, para a cara c te rização de  
maus  antecedentes do réu ou para j ust i ficar a exasperação d a pena. 
Na lição do Ministro Celso de Mello, "processos penais  em curso, i nqué
ri tos policiais em andamento ou até mesmo condenações criminais ainda 
sujeitas a recurso não podem ser considerados como maus antecedentes do 
réu e também não podem j ustificar a exasperação da pena ou denegação 
de beneficios que a própria lei estabelece em favor daqueles que sofrem 
uma condenação criminal" .  73 

Nessa mesma l inha - e após enfatizar que o princ ípio da presunção da 
inocência, apesar de ser historicamente vinculado ao processo penal, tam bém 
tem projeção para as  esferas cível e ad min istrat iva - ,  o Supremo Tribu
nal Federal firmou o entendimento de que a condenação criminal recorrível 
não pode ser causa impedit iva da participação de candidato em concursos 
públ icos ou cursos de formação.74 

Ainda com fundamento no postulado da presunção da inocência, o 
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que. no j u lgamento de 
matéria cr iminal ,  havendo empate na votação. a decisão beneficia rá o 
réu, que  restará absolvido. 75 

Por fim, nossa Suprema Corte finnou entendimento de que regra legal 
que proíbe, genericamente, a concessão de l iberdade provisória a presos 
é inconstitucional, por violar, entre outros, os postulados da presunção da 
inocência e do devido processo legal. Conforme destacou o Ministro Gi lmar 
Mendes, ao afastar a concessão de l iberdade provisória de forma genérica, 
a norma retiraria do juiz competente a oportunidade de. no caso concreto, 
"analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar em inequívoca an
tecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos cons titucionais".76 

4.35. Identificação crimina l  d o  civi lmente identificado (art. 5.0, 
LVl l l )  

Assegura o inciso LVII I  do art. 5.º da Constituição que "o civi lmente 
identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei". 

Trata-se de norma constitucional de eficácia con tida,  conforme a classi
ficação do Prof. José Afonso da Si lva. Significa dizer, a lei pode estabelecer 
hipóteses em que será exigida a identificação criminal do indivíduo que j á  

73 H C  97.665/RS. rei. Min. Celso d e  Mello. 04.05.2010.  
" RE 565.51 9/DF. rei. Min. Celso de Mello, 1 3 .05.201 1 .  
75 AP 4 70/MG, rei. Min. Joaquim Barbosa, 23.1 0.2012 .  
" HC 1 04.339/SP, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 0.05.201 2 . Com base nesse entendimento, o 

Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 1 1 .343/2006 (Lei de Drogas), 
que proibia a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes. 



200 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

foi civi lmente i dentificado, mas, se não houver lei que assim disponha, tal 
exigência não será admissível. 

O dispositivo constitucional ora em comento foi regulamentado pela Lei 
1 2.037/2009, a qual, em seu art. 2.º, estabelece que a identificação civil é 
atestada por carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, 
passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público 
que permita a identificação do indiciado. E, no seu art. 3 .º, traz uma lista de 
situações em que o civilmente identificado poderá ser submetido, também, à 
identificação criminal. A identificação criminal inclui o processo datiloscópico 
("tocar piano") e o fotográfico, podendo, ainda, em hipóteses específicas, 
incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. 

Ainda sobre a identificação civil, vale anotar que o STF considerou válida 
lei estadual que tomou obrigatória a inclusão na carteira de identidade, pelo 
órgão responsável pela sua emissão, dos dados sanguíneos - tipo sanguíneo 
e fator RH -, desde que requerido pelo interessado.77 

4.36. Ação penal privada subsid iária da pública (art. 5.0, LIX) 

A possibi lidade de iniciativa privada subsidiária em crimes de ação penal 
pública está assim prevista no art. 5.º, LIX: 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação públ ica, 
se esta não for intentada no prazo legal; 

Uma breve digressão faz-se necessária para que possamos situar o as
sunto. 

Numa conceituação simplificada do direito de ação penal, diz-se que ele 
corresponde ao direito de pedir ao Estado-juiz a aplicação do direito penal 
objetivo (as leis penais, que tipificam os crimes em tese). 

O Professor Mirabete explica que, como regra, é o Ministério Público quem 
ingressa em juízo exercendo o direito de ação para obter do Estado-juiz, não a 
condenação do réu, mas sim o julgamento da pretensão punitiva. Nesses casos, 
diz-se que o Ministério Público exerce o jus perseq11e11di (direito de persecução 
criminal) ou jus accusationis. 

Embora a regra geral seja a legitimação do Ministério Público para o 
ajuizamento da ação penal, casos há em que o particular poderá diretamente 
exercer o jus accusationis. 

Por esse critério subjetivo, as ações penais são públicas, quando a titularidade 
de seu exercício é do Ministério Público, ou privadas (mais adequadamente 

n ADI 4.007/SP, rei. Min. Rosa Weber, 1 3.08.2014. 
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ações penais de iniciativa privada), quando seu titular é o particular ofendido 
ou seu representante legal. 

· 

As ações penais públicas comportam, ainda, uma subdivisão, confonne 
esteja ou não presente uma condição específica de procedibilidade: a represen
tação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. Quando exigido esse 
requisito, a ação diz-se pública condicionada; nos demais .e-áies a ação será 
pública incondicionada (que são a regra geral em nosso ordenamento jurídico). 

A Constituição de 1 988, em seu art. 1 29, 1 ,  estabelece como função insti
tucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, 
na forma da lei. Essa regra abrange as ações penais públicas incondicionadas 
e as condicionadas. 

Embora se diga que a iniciativa nas ações públicas é privativa do Ministério 
Público, há uma única exceção, que, como não poderia deixar de ser, encontra-se 
expressamente prevista no próprio texto constihtciónal :  trata-se exatamente da 
ação penal privada subsidiária da pública, assegurada como direito fundamental 
no ora estudado art. 5.0, LIX. 

Esse dispositivo garante aos particulares a ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Essa possibi l idade de 
iniciativa do particular, decorrente da inércia do Ministério Público em ação 
de iniciativa originalmente pública, consubstancia a denominada ação penal 
privada subsidiária. 

Na ação penal privada subsidiária, portanto, a t i tu laridade do direito de 
persecução criminal originariamente pertencia ao Ministério Público. Por isso, 
após o oferecimento da queixa (o particular oferece queixa-crime; quem oferece 
denúncia é somente o Ministério Público) e instauração da ação penal privada 
subsidiária, o Ministério Público atuará no processo com as mesmas prerroga
tivas que possui relativamente às ações penais públicas, confonne explicita o 
art. 29 do CPP, transcrito: 

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, 
se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério 
Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substi
tutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer ele
mentos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de 
negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. 

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibil idade de propositura de 
ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério 
Público deixa de oferecer a denúncia em razão de haver requerido ao juiz 
o arquivamento do inquérito policial por entender inexistentes elementos 
indiciários suficientes para a persecução in judicio. Em resumo, quando o 
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inquérito é arquivado por requerimento do Ministério Público não cabe ação 
penal privada subsidiária. Esta somente é cabível quando o não oferecimento 
da denúncia decorre de inércia injustificada do Ministério Público. 

Nesse sentido, é lapidar o seguinte pronunciamento do STF: "a admissi
bil idade da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe, nos termos 
do art. 5.0 LIX, da CF, a inércia do Ministério Públ ico em adotar, no prazo 
legal (CPP, art. 46), uma das seguintes providências: oferecer a denúncia, 
requerer o arquivamento do inquérito policial ou requisitar di ligências. "78 

4.37.  Hipóteses constitucionais em que é possível a prisão (art. 
5.0, LXI, LXVI) 

Nos termos do inciso LXI do art. 5 .0, "ninguém será preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
compet�nte, salvo nos casos de transgressão mil itar ou crime propriamente 
mi l itar, definidos em lei". 

Sendo o direito de l iberdade um dos mais elementares direitos fundamen
tais, é natural que a Constituição, como uma de suas garantias, considere a 
prisão de um indivíduo medida marcadamente excepcional, restrita a casos 
determinados, ou somente passível de ser imposta por autoridade específica. 
Assegura, outrossim, a Carta Política. em reforço, que "ninguém será levado 
à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a l iberdade provisória, com 
ou sem fiança" (CF, art. 5.0 LXVI). 

A Constituição de 1 988 l imitou ãs autoridades judiciárias a competência 
para determinar a prisão, salvo quando se trate de prisão em flagrante ou 
militar. Assim, a ordem de prisão terá que partir do Poder Judiciário, ficando 
extintas, não recepcionadas, todas as normas pretéritas que previam decretação 
de prisão por autoridades administrativas. 

Observe-se que mesmo no caso da decretação de prisão por autoridades 
judiciais não há ampla l iberdade, isto é, faz-se necessária a existência de 
expressa previsão constitucional ou legal para que seja legítima a atuação 
do Judiciário ao expedir uma ordem de prisão. Inexistindo expressa previsão 
na Constituição ou nas leis, nem mesmo o Judiciário pode, a seu alvedrio, 
"criar" hipóteses de prisão. 

As prisões em flagrante delito podem ser efetuadas por qualquer pes
soa, sendo uma faculdade para o popular e um dever para a autoridade 
policial .  Vale lembrar que até mesmo a inviolabil idade do domicí l io é 
afastada no caso de flagrante delito, conforme preceitua o inciso XI do 
art. 5 .º da Carta Magna. 

76 HC 74.276/RS, rei. Min. Celso de Mello., 03.09.1 996. 
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As prisões mi litares podem ser disciplinares, caso em que são decreta
das administrativamente, pela autoridade mil itar de hierarquia superior à do 
infrator, ou decorrerem de crimes mil i tares, caso em que a prisão deve ser 
decretada pela Justiça Mil i tar. Deve-se notar que, embora as prisões disci
plinares mil itares obedeçam normas próprias, não se tem, de modo nenhum, 
autorização para prisões arbitrárias, cabendo, desde que haja  provocação, o 
controle judicial da medida, que será declarada ilegal sempre que tenha sido 
contrária ao Direito. 

Duas importantes disposições constitucionais relacionadas a esse comando 
merecem menção. 

A primeira é que, durante o estado de defesa e o estado de sítio, a pró
pria Constituição Federal admite a prisão administrativa, a ser decretada pelo 
executor dessas medidas excepcionais, sem necessidade de prévia autorização 
judicial (arts. 1 36, § l .º, e 1 39). 

A segunda é que, embora a Constituição autorize genericamente a prisão 
em flagrante de qualquer pessoa, essa medida não poderá ser adotada contra 
o Presidente da Repúbl ica, haja vista que este não se sujeita a nenhuma pri
são de natureza cautelar, em razão da imunidade processual de que dispõe, 
segundo a qual, "enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações 
comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão" (CF, art. 86, 
§ 3 .0). Também não se sujeitam irrestritamente à prisão os congressistas e os 
deputados estaduais, pois eles, desde a expedição do diploma, só poderão ser 
presos em flagrante de crime inafiançável, em face da imunidade processual 
de que também dispõem (CF, art. 53, § 2 .0, c/c art. 27, § ! .º) . 

4.38. Direito à não a utoincriminação e outros d i reitos do p reso 
(art. 5.0, LXll, LXlll, LXIV e LXV )  

O preso tem o direito de permanecer calado para não incnmmar a si 
próprio com as declarações prestadas, seja no inquérito policial, seja  perante 
a autoridade judiciária (CF, art. 5.0, LXIII) .  

O privi légio contra a autoincriminação traduz direito público subjetivo 
assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de indiciado ou de réu, deva 
prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo (sendo plenamente 
invocável perante as comissões parlamentares de inquérito), do Poder Exe
cutivo ou do Poder Judiciário. 

A rigor, conquanto referida ao preso, essa garantia constitucional abran
ge toda e qualquer pessoa, perante qualquer esfera do Estado, pois, diante 
da presunção de inocência, que também constitui garantia fundamental do 
indivíduo (art. 5 .0, LVl l), a prova da culpabi l idade incumbe exclusivamente 
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à acusação. Assim, conforme tem sido reiteradamente afirmado pelo STF, 
qualquer pessoa que seja objeto de investigações administrativas, policiais, 
penais ou parlamentares, ostentando, ou não, a condição formal de indiciado 
- ainda que convocada como testemunha -, possui o direito de permanecer 
em silêncio e de não produzir provas contra si própria.79 

Assim, o exercício do direito de permanecer em si lêncio não autoriza 
os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição 
à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa funda
mental. O direito ao si lêncio - poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa, 
relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la - impede, 
quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal 
específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas 
autoridades do Estado. 

Esse privi légio contra a autoincriminação (neino tenetur se detegere), 
erigido em garantia fundamental pela Constituição (art. 5 .º, LXIII),  importa 
compelir o inquiridor, na polícia ou cm ju ízo, ao dever de advertir o inter
rogado do seu direito ao si lêncio. 

Segundo o STF, o preso tem o direito de ser informado a respeito 
dessa garantia constitucional (direito ao si lêncio), sob pena de nul idade 
absoluta do interrogatório. Logo, a falta da advertência - e da sua do
cumentação formal - faz i l ícita a prova que, contra si mesmo, forneça o 
acusado, ainda quando observadas as demais formal idades procedimentais 
do interrogatório. 

Em face desse entendimento, o STF considera i l ícita a gravação clan
destina de "conversa informal" do indiciado com policiais, por constituir 
dita conversa informal modalidade de "interrogatório" sub-reptício, o qual 
- além de realizar-se sem as formal idades legais do interrogatório no in
quérito policial - se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito 
ao si lêncio.80 

Além do direito à não autoincriminação, a Carta Política de 1 988 asse
gura expressamente ao preso o respeito à integridade fisica e moral (art. 5.0, 
XLIX), o direito de receber assistência de sua família e de advogado (CF, 
art. 5.º, LXI I I), a garantia de que a sua prisão e o local em que ele se en
contra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e a sua família 
ou a pessoa por ele indicada (CF, art. 5 .0, LXII), o direito à identificação 
dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial (CF, art. 

'9 HC 94.082, rei. Min. Celso de Mello, 1 4.03.2008. 
80 HC 80.949/RJ, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 30. 1 0.2001 .  
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5 .0, LXIV), bem como a garantia de que a prisão i legal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária (CF, art. 5 .0, LXV). 

Por fim, é oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou 
orientação de que a uti l ização de algemas deve ter caní ter excepcional ,  
configurando o seu uso abusivo violação ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e mesmo à presunção de inocência, sobretudo quando o objetivo 
manifesto da atuação pol icial abusiva é expor o preso à execração pública, 
representando uma verdadeira "condenação sem ju lgamento".81 Com base 
nessa orientação, a Corte Suprema editou a S ú m u l a  V i n c u l a n te 1 1 ,  cuja 
redação transcrevemos abaixo: 

4.39. 

11 - Só é l ícito o uso de algemas em caso de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física pró
pria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcional idade por escrito, sob pena ele responsabi l idade 
disciplinar civil  e penal cio agente ou da autoridade e de nul idade 
ela prisão ou do ato processual a que se refere, sem prej uízo 
da responsabi l idade civil  do Estado. 

Prisão civi l  por d ívida (art. 5.0, LXVl l )  

Reza a Constituição Federal que "não haverá prisão civi l  por dívida, salvo 
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel" (art. 5 .0, LXVIJ) .  

Esse dispositivo estabelece a regra no nosso sistema, que é a inexis
tência de prisão civi l  por dívida, permitida unicamente em duas h ipóteses: 
(a) inad implemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia; e (b) 
depositário infiel. 

A respeito da obrigação a l imentícia, cabe ressaltar que se o não paga
mento se der em razão de um motivo de força maior (o desemprego, quando 
o indivíduo não possuir nenhuma outra fonte de renda, por exemplo), não 
há que se fa lar em prisão do devedor. Em situações assim, perdurará a 
dívida, mas a prisão não poderá ser uti l izada como meio coerc itivo para 
sua cobrança. 

A figura do depositário infiel surgiu a partir do contrato de depósito, 
originário do direito privado. Nesse contrato, uma pessoa (o depositante) 
deixa determinada coisa (bem móvel) sob a custódia de outra (o depositário), 
que deverá devolvê-la quando aquele exigir. Ocorrendo de o depositante, 

º' HC 91 .952, rei. Mín. Marco Aurélio, 07.08.2008. 



206 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

no momento em que for requisitar a retirada do bem, não o encontrar na 
posse do depositário, estará este na situação de depositário infiel, podendo 
ser determinada sua prisão civil. 

Desde a ratificação, pelo Brasil, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (art. 1 1 ) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto 
de San José da Costa Rica (art. 7.0, 7), ambos no ano de 1 992, é grande a 
controvérsia quanto à possibilidade de haver prisão civil, com fundamento no 
inciso LXVII do art. 5 .0 da Lei Maior, do depositário infiel. 

Isso porque os referidos diplomas internacionais - ratificados, sem ressal
va, pelo Brasil - só permitem a prisão civil na hipótese de não pagamento de 
obrigação alimentícia. Considerando que esses tratados internacionais foram 
ratificados, sem ressalva, pelo Brasil, e que os direitos e garantias expressos na 
Constituição Federal não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais 
de que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5.0, § 2.0), desenvolveu
-se a tese segundo a qual tais normas internacionais teriam afastado, do direito 
brasi leiro, a. possibilidade de prisão civil do depositário infiel. 

Apreciando a questão, especificamente no tocante à aplicação do Pacto de 
San José da Costa Rica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de 
que esse tratado internacional - assim como todos os tratados internacionais 
sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil - era norma hierarquicamente 
equiparada à lei ordinária, e, como tal, não poderia contrariar texto da Cons
tituição Federal.82 Prevaleceu, portanto, o entendimento de que o Pacto de 
San José da Costa Rica, por gozar de status de mera lei, não havia afastado 
a possibilidade de prisão civil do depositário infiel entre nós. 

É extremamente relevante, contudo, enfatizar que a Corte Suprema 
abandonou tal orientação e firmou entendimento de que a prisão civil por 
dívida, prevista no inciso LXVII  do art. 5 .º da Lei Maior, é aplicável apenas 
ao responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia, e não ao depositário infiel.83 

Com efeito, o STF passou a entender que os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil têm status 
supralcgal, situando-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação in
terna. Deixou assente o Tribun.al que os tratados internacionais sobre direitos 
humanos são atos normativos infraconstitucionais (abaixo da Constituição 
Federal), porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos 
normativos internacionais, também são dotados de um atributo de supralegali
dade. (acima das leis). Por força dessa supralegalidade, o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos 

82 ADIMC 1 .480/DF, rei. Min. Celso de Mello, 04.09. 1 997. 
63 RE 466.343-1/SP, rei. Min. Cezar Peluso, 03. 1 2.2008. 
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Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, ratificados pelo Brasil em 
1 992, tornaram inapl icável a legislação infraconstitucional sobre a prisão 
do depositário infiel com eles confl i tante, seja ela anterior ou posterior ao 
ato de ratificação de tais normas internacionais, e, com isso, afastaram a 
possibil idade de prisão do depositário infiel, prevista no inciso LXVII do 
art. 5 .º da Constituição Federal .  

Anote-se que a força paral isante do tratado internacional não incide di
retamente sobre o texto da Constituição Federal (e nem poderia fazê-lo, em 
razão da supremacia desta ! ), mas sim sobre a legislação i nfraconstitucional 
que o regulamenta. Em outras palavras, o texto constitucional não é revogado 
pelo tratado internacional, apenas se torna inaplicável em razão da ausência 
de normas infraconstitucionais regulamentadoras, estas, sim, paralisadas pela 
norma internacional. 

Assim, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel 
(art. 5 .º, inciso LXVII) não foi revogada pela ratificação, pelo Brasi l ,  do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 1 1 ) e da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 
7 .º, 7), mas deixou de ter aplicabil idade diante do efeito paralisante desses 
tratados em relação à legislação infraconstitucional que d iscipl ina a matéria, 
seja essa legislação anterior (art. 1 .287 do Código Civi l de 1 9 1 6; Decreto
-lei 9 1 1 ,  de I .º de outubro de 1 969) ou posterior (art. 652 do Código Civi l  
atual) à data de ratificação de tais normas internacionais. 

Em suma, ao passar a reconhecer status de supra legal idade aos tratados 
internacionais sobre direitos hu manos, o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que desde a ratificação pelo Brasi l ,  no ano de 1 992, do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, não há base 
legal para aplicação da parte final do art. 5.0, inciso LXVII, da Constituição, 
ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. 

É importante observar, ainda, que durante o período em que o Supremo 
Tribunal Federal admitiu a prisão civ i l  do depositário infiel, o tribunal tam
bém placitava a prisão civi l  de outros devedores, em contratos distintos, por 
equiparação à figura jurídica do depositário infiel. Admitia-se, por exemplo, a 
prisão do devedor nos contratos de al ienação fiduciária em garantia, de penhor 
mercantil ,  de penhor agrícola e de depósito de imóvel. Com o afastamento 
da prisão civil do depositário infiel, todas essas hipóteses de prisão civi l  por 
equiparação também resultaram afastadas (afinal, se elas eram decretadas por 
equiparação ao depositário infiel, e a prisão deste não mais é aceita, aqueles 
devedores, por óbvio, também não poderão mais ser presos). 

Atualmente, portanto, a ú n ica prisão civi l  por dívida admitida no Brasil 
é a do devedor de alimentos. 



208 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Apresentamos a seguir uma síntese das conclusões que podemos extrair 
desse importante julgado do STF: 

a) os tratados internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil 
têm status de supralegalidade, situando-se hierarquicamente abaixo da 
Constituição, mas acima das leis internas; esses tratados poderão passar a 
ter status de norma constitucional caso venham a ser aprovados pelo rito 
especial previsto no § 3 .º do art. 5.0 da Constituição Federal (se forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros); 

b) o status supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos 
celebrados pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional 
com eles conflitante, seja ela posterior ou anterior ao ato de ratificação; 

c) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Pol íticos (art. 1 1 ) e a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 
7 .º, 7), ratificados pelo Brasil em 1 992, ao paralisar a eficácia da legislação 
infraconstitucional com eles conflitante, tomaram inaplicável a parte final 
do inciso LXVl l  do art. 5.º da Constituição Federal ,  que se refere à prisão 
civil do depositário infiel; 

d)  não é mais possível, tampouco, a prisão civi l  de outros devedores (nos 
contratos de alienação fiduciária em garantia, de penhor mercanti l ,  de pe
nhor agrícola, de depósito de imóvel etc.), haja vista que a prisão deles só 
ocorria por equiparação à figura do depositário infiel; 

e) permanece inalterada a possibilidade de prisão civil do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação al imentícia, prevista 
na parte in icial do inciso LXVII do art. 5 .0 da Constituição Federal. 

Por fim, cabe mencionar que, em decorrência desse novo entendimento 
- inaplicabilidade da prisão civil ao depositário infiel -, o Supremo Tribunal 
Federal revogou a sua Súmula 6 1 9, que versava sobre o assunto.84 A orienta
ção atual de nossa Corte Suprema é objeto da S ú m u la V i n c u l a nte 25, cujo 
enunciado transcrevemos: 

4.40. 

25 - É i lícita a prisão civi l  de depositário infiel, qualquer que 
seja a modalidade do depósito. 

Assistência j urídica gratu ita (art. 5 .0, LXXIV)  

Determina a Constituição Federal que o Estado prestará assistência jurí
dica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 
5 .º, LXXIV). 

84 Súmula 619 (revogada): "A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo 
em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito." 



Cap. 3 • PRINCIPIOS. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 209 

No intuito de faci l itar o acesso de todos à Justiça, conferiu o legislador 
constituinte a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não 
lhe permite pagar os honorários advocatícios e custas judiciais, sem prejuízo 
para seu sustento e de sua família, uin direito público subjetivo, qual seja, 
a assistência  j urídica integral e gratuita, contemplando o pagamento de ho
norários de advogado e perito. 

Ademais, ao assegurar o acesso pleno à Justiça, são concretizados, 
também, outros relevantes direitos fundamentais previstos na Carta Política, 
tais como igualdade (art. 5.º, l), devido processo legal (art. 5 .0, LIV), ampla 
defesa e contraditório (art. 5 .0, LV), juiz natural (art. 5.0, XXXVII c/c LIII)  
e, especialmente, inafastabi l idade de jurisdição (art. 5 .0, XXXV). 

Essa assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem in
suficiência de recursos será prestada, em todos os graus, pela Defensoria 
Pú blica, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
à qual incumbe, como expressão e instrumento do regime democrátíco, fun
damentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (CF, art. 1 34). 

Compete ao Congresso Nacional, por meio de lei complementar, organizar 
a Defensoria Pública da União e dos Territórios, bem como prescrever normas 
gera is para sua organização nos estados e no Distrito Federal (CF, art. 1 34, § 
! .º). Com observância dessas normas gerais fixadas pela União, caberá a cada 
estado e ao Distrito Federal organizar a sua própria Defensoria Pú blica .85 

Porém, mesmo antes da criação da Defensoria Pública, os entes federa
dos estão obrigados à prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos, haja vista que o art. 5 .0, inciso 
LXXIV, da Lei Maior é norma constitucional de eficácia plena,  de aplica
bi l idade imediata, produtora de todos os seus efeitos desde a promulgação 
da Constituição Federal de 1 988, o que impõe ao Estado a obrigatoriedade 
de pagamento de advogado e perito contratados pelo hipossuficiente quando 
inexistir órgão estatal de assistência  jurídica.86 

Assim, a mera promulgação do texto constitucional impôs ao Estado o 
dever irrecusável de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado, 
quando inexistir órgão estatal de assistência j urídica (Defensoria Pública). 

A simples declaração, prevista na Lei 1 .060/ 1 950, feita pelo próprio inte
ressado, pessoa natural, de que sua situação econômica não lhe permite vir a 

"' A EC 69/2012 transferiu da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e 
manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. 

88 RE 1 92.71 5-1 , rei. Min. Celso de Mello, 2 1 . 1 1 .2006. 
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juízo sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família basta para viabilizar
-lhe o acesso ao beneficio da assistência judiciária gratuita, pois entende o 
Supremo Tribunal Federal que "a garantia do art. 5.0, LXXIV - assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -, 
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n.º 1 .060, de 1 950".87 

Considerando que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo 
Estado compreende os honorários de advogado e perito, o STF firmou en
tendimento de que "cabe ao Estado o custeio do exame de DNA para os 
beneficiários da assistência judiciária gratuita, em virtude da autoexecutorie
dade do art. 5.0, LXXIV, da CF, possibil itando o amplo acesso à Justiça e a 
igualdade no litígio para os menos favorecidos, sendo incabível a discussão 
de descumprimento do precatório judicial".88 

Nesse julgado, afastou-se a alegada violação direta ao art. 1 00 da Cons
tituição - ausência de previsão orçamentária para a despesa com o referido 
exame de DNA -, o qual não pode configurar óbice à eficácia plena do 
inciso LXXIV do art. 5.0, norma autoaplicável, que garante aos necessitados 
o amplo acesso à Justiça. 

Porém, no tocante à sucumbência, decidiu o STF que "o beneficiário 
da justiça gratuita que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, 
entretanto, só lhe serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, 
puder satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família".89 

Por fim, cabe ressaltar que esse beneficio da gratuidade constitui direito 
público subjetivo reconhecido tanto à pessoa fisica quanto à pessoa ju ríd ica 
de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos, 
desde que devidamente comprovada a insuficiência de recursos para suportar 
as despesas do processo e o pagamento da verba honorária. Entretanto, se
gundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de pessoa 
jurídica - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso 
ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade 
financeira, não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com 
a pessoa natural, a mera afirmação de que não está em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários advocatícios.90 

Assim, com relação às pessoas jurídicas, a exigência para o cumprimento 
do requisito "insuficiência de recursos" é diversa, pois o ônus da prova sobre 
elas recai. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurí
dicas - com ou sem fins lucrativos -, mas somente se essas comprovarem, de 
modo satisfatório, a impossibil idade de arcarem com os encargos processuais, 

87 RE 1 92.71 5-1 , rei. Min. Celso de Mello. 2 1 . 1 1 .2006. 
88 RE 224.775, rei. Min. Néri da Silveira, 09.04.2002. 
89 RE 1 84.841/DF, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 21 .03.1 995. 
00 RE 192.71 5-1 , rei. Min. Celso de Mello, 2 1 . 1 1 .2006. 
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sem comprometer a existência da entidade. A comprovação da miserabil idade 
jurídica poderá ser feita, pelas pessoas jurídicas, por documentos públicos ou 
particulares, tais como : declaração de imposto de renda; l ivros contábeis regis
trados na j unta comercia l ;  balanços aprovados pela assembleia, ou subscritos 
pelos diretores etc. 

4.41 . Indenização por erro judic iário e excesso na prisão {art. 5.0, 
LXXV) 

O inciso LXXV do art. 5.º da Constituição assegura que "o Estado indenizará 
o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença". Trata-se de hipóteses de responsabil idade civil do Estado. 

A responsabilidade civil ,  genericamente, traduz-se em uma obrigação de 
indenizar e, em regra, surge quando uma pessoa, atuando com culpa ou dolo, 
ocasiona um dano, patrimonial ou moral, a outra pessoa. 

As normas acerca da responsabilidade civil do Estado, isto é, das situações 
em que o Poder Público é obrigado a indenizar alguém a quem causou dano, 
di ferem daquelas aplicáveis aos particulares, podendo-se afirmar que a regra 
geral é serem mais rigorosas, em favor do particular. Entretanto, outra regra 
geral é só haver responsabil idade civi l  do Estado quando ele está atuando 
como Administração Pública (em qualquer dos três Poderes). Nas atividades 
legislativa e jurisdicional, diversamente, a regra é a inexistência de responsa
bil idade civil do Estado.•ir 

Em sua primeira parte, o inciso LXXV do art. 5.0 da Constituição, ora em 
comento, traz uma importante exceção à irresponsabilidade por atos j urisdicio
nais. Com efeito, no caso de erro judiciário (o erro judiciário a que se refere o 
dispositivo é exclusivo da esfera penal, ou seja, é a condenação penal indevida), 
há responsabil idade civil do Estado, podendo a pessoa que foi injustamente 
condenada pleitear judicialmente indenização pelos danos morais e materiais 
decorrentes dessa condenação. 

É mister esclarecer que, primeiro o condenado terá que obter inval idação de 
sua condenação mediante revisão criminal. Julgada procedente a revisão, então 
deverá ser proposta ação própria no ju ízo cível, pleiteando a indenização pelos 
danos morais e materiais decorrentes da condenação penal indevida. Registra
-se que o erro judiciário não pode ser apurado e corrigido por meio de habeas 
cmpus, mas somente mediante revisão criminal. 

Na hipótese de um indivíduo ficar preso além do tempo fixado na sentença, 
a responsabi l idade civil do Estado não decorre de algum ato jurisdicional, mas 
sim ele atuação administrativa. A pessoa que tenha sorndo o dano, patrimonial e 

•• O princípio da irresponsabilidade por atos jurisdicionais tem a finalidade de assegurar a 
liberdade e a independência dos magistrados e. assim. do próprio Poder Judiciário. 
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moral, decorrente dessa atuação (ou omissão) indevida do Estado deverá pleitear 
a indenização diretamente mediante ação cível específica. 

4.42. Gratuidade do Registro Civi l  de Nascimento e da Certidão 
de Óbito (art. 5 .0, LXXVI) 

Os serviços notaria is e de registro são exercidos em caráter privado, 
porém, mediante delegação do Poder Público (CF, art. 236).  

Em decorrência do caráter privado dos serviços, admite-se a cobrança de 
emolumentos pela sua prestação, os quais reverterão em beneficio do próprio 
titular da serventia, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso 
de provimento ou de remoção, por mais de seis meses (CF, art. 236, § 3 .º). 

Não obstante os t i tulares da serventia fazerem jus aos emolumentos 
pela prestação dos respectivos serviços, determina a Constituição que são 
gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civi l  
de nascimento e a certidão de óbito (art. 5 .0, LXXVI). 

Sem prejuízo dessa disposição constitucional (art. 5 .0 ,  LXXVI), o Supremo 
Tribunal Federal considerou válida previsão legal (Lei 9 .534/ 1 997) de gratuida
de do registro civi  1 de nascimento, do assento de óbito, bem corno da primeira 
certidão respectiva, para t odos os c idadãos (e não somente para os reconheci
damente pobres), sob o fundamento de que o fato de a Constituição assegurar 
tais direitos apenas aos reconhecidamente pobres (art. 5 .0, LXXVI) não impede 
o legislador de estendê- los a outros c idadãos. Destacou-se que o princípio da 
proporcional idade apresenta duas facetas - a proibição de excesso e a proibição 
ele proteção deficiente -, legitimando essa previsão legal ,  que busca igualar 
ricos e pobres em dois momentos crnciais da vida, de maneira a permitir que 
todos, independentemente de sua condição ou sua situação patrimonial, nesse 
particular, possam exercer os direitos de cidadania exatamente nos termos do 
que dispõe o art. 5 .0, LXXV l l ,  da Constituição Federal (tal inciso assegura, na 
forma da lei, a gratuidade dos "atos necessários ao exercício ela cidadania").92 

4.43. Celeridade processual  (art .  5 .0, LXXVl l l )  

Dispõe a Constituição Federal que "a todos, no âmbito judicial e admi
n istrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5 .º, LXXV l l I ,  introduzido 
pela EC 45/2004). 

Sabe-se que no Brasi l  a morosidade dos processos judiciais e a baixa 
efetividade de suas decisões, dentre outros males, retardam o desenvolvimen-

92 ADI 1 .800/DF, rei. orig. Min. Nelson Jobim, rei. p/ o acórdào Min. Ricardo Lewandowski, 
1 1 .06.2007. 
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to nacional, desestimulam i nvestimentos, propiciam a i nadimplência, geram 
impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático. 

Diante dessa real idade, é indiscutível a impor:ância que assume a con
sagração, em favor dos cidadãos, do d ireito de ver julgados, em prazo ra
zoável, sem demora excessiva ou d i lações indevidas, os l i tígios submetidos 
à apreciação cio Poder Judic iário (e também ela Administração Pública, no 
âmbito dos processos administrativos). 

A re levância do reconhec imento desse direito, mesmo antes do acréscimo 
do inciso em comento pela EC 45/2004, vinha sendo assentada pela j uris
prudência do Supremo Tribunal Federal, que, em mais de um julgado, teve 
oportunidade de afirmar a necessidade de acelerar a prestação j urisdicional, 
de neutral izar retardamentos abus ivos ou di lações i ndevidas na resolução dos 
l i t ígios, por parte de magistrados e Tribunais.93 

Esse princípio vazado no inciso LXXV I l l  do art. 5 .0 da Carta Magna, 
que visa a garantir a todos os l i tigantes, na esfera j udicial ou administrativa, 
a celeridade na tramitação dos processos, veio complementar e dotar de maior 
eficácia outras garantias já previstas na Constituição Federal ,  tais como: o 
direito de petição aos poderes públ icos (art. 5.0, XXXIV); a inafastabi l idade 
de jurisdição (art. 5 .º, XXXV); o contraditório e ampla defesa (art. 5 .0, LV) 
e o devido processo legal (art. 5 .0, LI Y). 

A inserção, no rol do art. 5 .º da Constituição Federal, do princípio da 
celeridade processual, pela EC 45/2004, realça, ademais, a natureza não 
e x a u s tiva  dos direitos e garantias fundamentais constitucionais, aspecto ex
plicitado no § 2.0 do art. 5.0 da Carta da República. 

4.44. Habeas corpus (art. 5.0, LXVl l l )  

A Consti tuição Federal ,  seguindo a tendência das Constitu ições con
temporâneas, consagra um grande conjunto de direitos ao indivíduo. Com 
o intu ito de assegurar efetividade a esses direitos, i:istitui ,  paralelamente, as 

9 3  "O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES I N DEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCIPIO 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
- O direito ao julgamento. sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamen
tal que decorre da garantia constitucional do due process o.' /aw. O réu ( . . .  ) tem o direito 
público subjetivo de ser julgado. pelo Poder Público, dentro d3 prazo razoável, sem demora 
excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7.0, 
n.º' 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 
- O excesso de prazo. quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário ( ... ), traduz 
situação anômala que compromete a efetividade do processo. pois, além de tomar evidente 
o desprezo estatal pela l iberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer 
pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as garantias 
reconhecidas pelo ordenamento constitucional" (RTJ 1 87/933-934, rei. Min. Celso de Mello). 
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denominadas "garantias", sendo que, entre essas garantias, destacam-se os 
"remédios constitucionais". 

A expressão "remédios constitucionais" designa determinadas garantias 
que consubstanciam meios colocados à disposição do indivíduo para salva
guardar seus direitos diante de i legalidade ou abuso de poder cometido pelo 
Poder Públ ico. Não se trata de meras proibições endereçadas ao Estado, como 
ocorre com a maioria das demais garantias; os denominados remédios são 
instrumentos à disposição do indivíduo para que ele possa atuar quando os 
direitos e as próprias garantias são violadas. 

Na vigente Constituição, temos remédios administrativos (direito de peti
ção e direito de certidão) e remédios judiciais (habeas data, habeas corpus, 
mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular). 

Os remédios administrativos (direito de petição e direito de certidão) já 
foram estudados, em tópicos precedentes. Nos itens a seguir, examinaremos 
os aspectos constitucionais e legais dos denominados remédios constitucionais 
de natureza judicial, iniciando pelo remédio heroico (habeas corpus). 

Estabelece a Constituição, no inciso LXVIII  de seu art. 5 .0: "conceder-se-á 
'habeas-corpus' sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção, por i legalidade ou abuso de poder;". 

O habeas corpus é o remédio a ser util izado contra i legalidade ou abuso 
de poder no tocante ao direito de locomoção, que alberga o direito de ir, vir 
e permanecer do indivíduo. 

Típico direito de primeira geração, o habeas corpus visa a garantir o 
direito individual de locomoção, por meio de uma ordem exarada por um 
órgão do Poder Judiciário - juiz ou tribunal -, para que seja cessada a ameaça 
ou coação à l iberdade de locomoção do indivíduo. 

O habeas cmpus é remédio constitucional destinado a proteger o direito 
de locomoção de pessoa natural, não podendo ser impetrado em favor de 
pessoa jurídica. 

Com efeito, segundo entendimento do STF, a pessoa jurídica não pode 
figurar como paciente de habeas corpus, pois jamais estará em jogo a sua 
l iberdade de ir e vir, bem jurídico que esse remédio constitucional visa a 
proteger. Enfatizou o Tribunal que a possib i l idade de apenação da pessoa 
jurídica relativamente a crimes contra o meio ambiente, quer sob o ângulo 
da interdição da atividade desenvolvida, quer sob o da multa ou da perda 
de bens, não se confunde com o cerceio da l iberdade de locomoção, a qual 
implica, necessariamente, o envolvimento de pessoa natural.94 

O habeas cmpus é ação de natureza penal, de procedimento especial 
e isenta de custas (é gratuito), com objeto específico, constitucionalmente 

.. HC 92.921/BA, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 1 9.08.2008. 
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delineado - l iberdade de locomoção -, não podendo ser ut i l izado para a 
correção de qualquer i legal idade que n ão implique coação ou iminência de 
coação, direta ou indireta, à l iberdade de i r, v ir  e permanecer. 

Em respeito ao d ireito fundamental de locomoção, nos ju lgamentos de 
habeas corpus no âmbito dos tribunais do Poder Judiciário, sempre que 
houver empate na del iberação, decide-se favoravelmente ao réu. 

O habeas co;pus pode ser: 

a) repressivo ( l iberatório), quando o indivíduo já teve desrespeitado o seu 
direito de locomoção (já foi i legalmente preso, por exemplo); ou 

b) preventivo (salvo-conduto), quando há apenas uma ameaça de que o seu 
direito de locomoção venha a ser desrespeitado (o indivíduo está na imi
nência de ser preso. por exemplo). 

Desde que presentes os seus . pressupostos (probabi l idade de ocorrência 
de dano i rreparável e indicação razoável da i legalidade no constrangimen
to), é possível a concessão de medida l iminar em habeas co1pus, seja ele 
preventivo ou repress ivo (a medida l iminar é uma ordem judicial proferida 
prontamente, mediante um juízo sumário, porém precário, ou seja, não defini
tivo, de plausibi l idade das alegações e de risco de dano de dificil reparação, 
se houvesse demora na prestação jurisdicional). 

A legitimação ativa no habeas cmpus é universal: qualquer do povo, 
nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade civi l ,  política ou 
profissional, de idade, de sexo, profissão, estado mental, pode ingressar com 
habeas corpus, em beneficio próprio ou alheio (habeas co;pus de terceiro). 
Não há impedimento algum para que uma pessoa menor de idade, analfabeta, 
doente mental ,  mesmo sem representação ou assistência de terceiro, ingresse 
com habeas co1pus. A jurisprudência admite, i nclusive, a impetração de ha
beas corpus por pessoa jurídica, em favor de pessoa fisica a ela l igada (um 
diretor da empresa, por exemplo). 

Para o ajuizamento do habeas corpus é i rrelevante, também, a nacionali
dade do impetrante, podendo qualquer estrangeiro se valer da ação em defesa 
do seu direito de locomoção em território nacional . Entretanto, exige-se que  
a ação seja red igida c m  l íngua portuguesa, sob pena de  não conhecimento 
pelo Poder Judiciário, por força do art. 1 3  da Constituição Federal.95 

Não há necessidade de advogado para a impetração de habeas corpus. 
Não se exige, tampouco, a subscrição de advogado para a i nterposição de 
recurso ordinário contra decisão proferida em habeas corpus .96 

95 STF, HC-QO 7. 2391 /DF. rei. Min. Celso de Mel/o, 07.03. 1 995. 
96 HC 84.716/MG, rei .  Min.  Marco Aurélio, 1 9. 1 0.2004. 
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O habeas corpus será impetrado contra um ato do sujeito coator, que 
tanto poderá ser autoridade pública (delegado de polícia, promotor de justiça, 
juiz, tribunal etc.), quanto particular, para fazer cessar uma coação i legal .  
Assim, é possível a impetração de habeas corpus contra ato de agente privado 
(contra o agente de um hospital, que esteja i legalmente impedindo a saída 
do paciente, por exemplo). 

4.44.1. Ofensa indireta ao direito de locomoção 

Segundo a jurisprudência do STF, o habeas corpus é cabível não somente 
em caso de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas h ipóteses 
de ameaça i n d i reta ,  re f lexa,  potencial ou até remota ao direito fundamental 
de locomoção. 

Temos ofensa indireta ( Oll ameaça de ofensa indireta) ao direito de 
locomoção quando o ato que se esteja impugnando possa resultar em um 
procedimento que, ao final, acarrete detenção ou reclusão do impetrante. 

Um exemplo frequente e bastante i lustrativo é o da util ização do habeas 
corpus para atacar (ou impedir) a quebra de sigilo bancário. 

Em regra, o instrumento idôneo para atacar a quebra do sigilo bancário 
é o mandado de segurança. Entretanto, há uma situação em que o STF ad
mite, alternativamente, a impetração de habeas corpus: quando a quebra do 
sigilo bancário implicar ofensa indireta ou reflexa ao direito de locomoção. 

Essa situação pode ocorrer, por exemplo, com uma pessoa que esteja 
respondendo a um processo criminal por sonegação fiscal, crime apenado 
com reclusão, sendo que, nesse processo, foi determinada pelo magistrado 
competente a quebra do sigilo bancário dessa pessoa. Se ela entender que 
essa medida determinada pelo juiz é arbitrária (por falta de fundamentação, 
por exemplo) poderá impetrar habeas cotpus contra a medida, por representar 
uma ofensa indireta ao seu direito de locomoção. 

A quebra do sigilo bancário representa uma ofensa indireta ao direi
to de locomoção porque, posteriormente, a pessoa processada poderia ser 
condenada à pena privativa de l iberdade (reclusão) com base nas provas 
levantadas durante a quebra do seu sigilo bancário. A quebra do sigilo ban
cário representa, portanto, uma ofensa indireta e potencial ao seu direito de 
locomoção (no futuro). 

Nesse caso - determinação da quebra do sigilo bancário com ofensa 
indireta ao direito de locomoção -, a pessoa poderá optar pelo aju izamento 
do mandado de segurança ou pela impetração do habeas corpus . 

E se a quebra do sigilo bancário houvesse sido determinada pela auto
ridade fiscal ,  no curso de um processo administrativo tributário, poderia ser 
impetrado habeas corpus contra ela? 
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Nessa h ipótese, o habeas corpus seria incabível, porque em um processo 
administrativo tributário a quebra do sigilo bancário não implica ofensa i ndi
reta ao direito de locomoção, uma vez que não existe nenhuma possibi l idade 
de imposição de pena privativa de l iberdade em um processo administrativo 
tributário. Somente poderia, então, ser uti l izado o mandado de segurança 
contra a quebra do sigi lo bancário (desde que presentes os pressupostos para 
impetração do mandado de segurança, obviamente). 

Em suma, o habeas corpus poderá ser impetrado sempre que o indivíduo 
vis lumbrar em uma medida i legal ou abusiva uma ofensa i ndireta ou reflexa 
ao seu direito de locomoção. 

Além do antes visto exemplo da quebra de sigi lo bancário no âmbito 
de um processo criminal em que esteja  sendo imputado ao processado cri
me apenado com pena privativa de l iberdade, seriam também exemplos a 
impetração de habeas corpus contra a quebra do sigi lo telefônico, ou contra 
a quebra de sigi lo fiscal, para pleitear a retirada de provas i l íc i tas dos autos 
de processo, enfim, qualquer h ipótese em que esteja  configurada ofensa in
direta ao dire i to de locomoção, isto é, sempre que as medidas impugnadas 
tenham sido determinadas em processo no qual o indivíduo possa, em tese, 
ser condenado a pena privativa de l iberdade. 

Nessa mesma l inha, o indivíduo convocado para depor como teste
munha perante comissão parlamentar de inquérito - CPI poderá impetrar 
habeas corpus para afastar a convocação, se entendê-la arbitrária, pois a 
mera convocação impl ica ofensa indireta ao dire i to de locomoção, uma vez 
que, se o i ndivíduo não comparecer voluntariamente, poderá ser conduzido 
coercit ivamente pela CP! (a mera convocação representa, assim, uma ofensa 
indireta ao direito de locomoção). 

4.44.2. Descabimen to 

Segundo a j urisprudência do STF, será i ncabível habeas corpus para: 

a) impugnar decisões do Plenário ou de qualquer das Turmas do STF, visto 
que esses órgãos, quando decidem, representam o próprio Tribunal; 

b) impugnar determinação de suspensão dos direitos políticos; 

c) impugnar penalidade imposta mediante decisão administrativa de caráter 
disciplinar (advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em 
comissão, cassação de aposentadoria etc.), ou trancar o andamento do cor
respondente processo administrativo, porque nessas hipóteses não está em 
jogo a l iberdade de ir e vir;97 

97 HC 1 00.664/DF, rei. Min. Marco Aurélio, 02. 1 2.201 O. 
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d) impugnar decisão condenatória à pena de multa, ou relativa a processo em 
curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada 
(STF, Súmula 693); 

e) impugnar a determinação de quebra de sigilo telefônico, bancário ou fiscal, se 
desta medida não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade; 

f) discutir o mérito das punições disciplinares mil itares; 

Reza o texto constitucional que não caberá habeas corpus contra pu
n ições disciplinares mil i tares (CF, art. 1 42, § 2 .º). A razão dessa vedação 
é que, como vimos, o meio mil i tar segue regras próprias de conduta, de 
hierarquia e disciplina, bem mais rígidas do que as que imperam no âmbito 
civi l ,  e, portanto, não faria sentido o magistrado, estranho às pecul iaridades 
das corporações mil itares, substituir o juízo de conveniência da autoridade 
mi l itar na imposição de uma punição disciplinar. 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ,  essa 
vedação há que ser interpretada com certo abrandamento, no sentido de que 
não caberá habeas corpus em relação ao mérito das punições disciplinares mi
l itares.98 Significa dizer que a Constituição não impede a impetração de habeas 
corpus para que o Poder Judiciário examine os pressupostos de legalidade da 
medida adotada pela autoridade militar, tais como a competência da autoridade 
militar, o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no regulamento mil i tar, 
a pena suscetível de ser aplicada ao caso concreto - dentre outros. 

g) questionar afastamento ou perda de cargo público, bem assim contra a 
imposição da pena de exclusão de mil itar ou de perda de patente ou de 
função pública (STF, Súmula 694); 

h) dirimir controvérsia sobre a guarda de fi lhos menores; 

i) discutir matéria objeto de processo de extradição, quando os fatos não são 
l íquidos quanto à definição do crime; 

j) o questionamento de condenação criminal quando já extinta a pena privativa 
de l iberdade (STF, Súmula 695); 

k) impedir o cumprimento de decisão que determina o sequestro de bens 
imóveis; 

1) discutir a condenação imposta em processo de impeachment, pela prática de 
crime de responsabilidade, visto que tal condenação, de natureza política, não 
põe em risco a l iberdade de ir e vir da autoridade (somente poderá advir 
a perda do cargo público e a inabil itação, por oito anos, para o exercício 
de função pública - CF, art. 52, parágrafo único); 

m) impugnar o mero indiciamento em inquérito policial, desde que presentes 
indícios de autoria de fato que configure crime em tese; 

" STF, 1 .ª T .. HC 70.648/RJ, rei. Min. Moreira Alves, OJU 04.03.1 994. 
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n)  i m pugnar omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito 
estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a 
respeito (STF, Súmula 692). 

4.45. Mandado de segu rança (art. 5.0, LXIX e LXX) 

Reza a Const i tuição Federal de 1 988, em seu art. 5 .0, inciso LXIX:  

L X  1 X - conceder-se-á mandado de  segurança para proteger 
d i re i to l íqu ido e certo, não amparado por habeas c01pus ou 
hoheas dara, quando o responsável pela i legalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercíc io de atribuições do Poder Público; 

Incorporado ao texto constitucional desde a Constituição Federal de 1 934, 
atualmente o mandado de segurança é regulamentado pela Lei 1 2 .0 1 6, de 
07.08 .2009. Nos parágrafos seguintes, sem a pretensão de esgotar o assunto, 
destacamos os princ ipais aspectos desse regramento legal, complementando-os 
com entendimentos doutrinários e da jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federa l .  

4.45. 7 .  Natureza juridica 

O mandado de segurança é ação judicial, de rito sumário espec ial ,  a ser 
uti l izada quando direito l íquido e certo do indivíduo for violado por ato de 
autoridade governamental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja 
no exercício de atribuição do Poder Público. 

O mandado de segurança é ação de '1atureza residual, subsidiária, pois 
somente é cabível quando o direito l íquido e certo a ser protegido não for 
amparado por outros remédios judiciais (habeas cmpus ou habeas data, 
ação popular etc . ) .  

É sempre ação de natureza civi l ,  ainda quando impetrado contra ato de 
juiz criminal, praticado em processo penal .  

4.45.2. Cabimento 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito l íquido e certo, 
não amparado por habeas co1pus ou habeas data, sempre que, i legalmente 
ou com abuso de poder, qualquer pessoa tisica 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. 
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Como se vê, o mandado de segurança é cabível contra o chamado "ato 
de autoridade", entendido como qualquer mani festação ou omissão do Poder 
Públ ico, no desempenho de suas atribuições. Ressalte-se que não só as ma
n i festações positivas, comissivas, são consideradas "atos de autoridade", pois 
as omissões das autoridades também podem violar direito líquido e certo do 
indivíduo, legi timando a impetração do mandado de segurança. 

Equiparam-se às autoridades públicas, quanto à prática de atos reparáveis 
via mandado de segurança, os representantes ou órgãos de partidos pol íticos 
e os administradores de entidades autárquicas,  bem como os dirigentes de 
pessoas j urídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder 
público, somente no que disser respeito a essas atribuições. 

4.45.3. Oescabimento 

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

1 - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, inde
pendentemente de caução; 

li - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 

I l i  - de decisão judicial transitada em julgado. 

A vedação constante do inciso 1 foi abrandada pela jurisprudência pátria. 
Com efeito, entendem os nossos tribunais que o que é vedado é o administrado 
impetrar o mandado de segurança enquanto está pendente de decisão o recurso 
administrativo com efeito suspensivo que ele próprio apresentou. Entretanto, 
mesmo que seja cabível o recurso administrativo com efeito suspensivo, se o 
administrado simplesmente deixar escoar o prazo sem apresentar esse recurso, não 
fica impedido de ajuizar o mandado de segurança (desde que, evidentemente, não 
tenha transcorrido o prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração). 

É i nteressante observar que, na h ipótese de o mandado de segurança ser 
impetrado contra uma omissão i legal, descabe por completo a aplicação da 
restrição vazada nesse inciso, uma vez que não pode ser cogitada a exis
tência de um recurso administrativo com "efeito suspensivo" de um ato que 
justamente deixou de ser praticado. 

Quanto ao i nciso I I I ,  é oportuno registrar que a impossibil idade de 
ajuizar mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em jul
gado é ponto há muito consagrado pela jurisprudência.99 Decisões judiciais 
transitadas em julgado, na  esfera cível, devem ser atacadas, se for o caso, 

99 STF, Súmula 268: "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito 
em julgado." 
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mediante ação própria: a ação rescisória (CPC, art. 485). Já na esfera penal, 
a ação adequada para desfazer uma decisão transitada em julgado, se for o 
caso, é a revisão criminal (CPP, art. 62 1 ). 

Também não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão co
mercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade 
de economia mista e de concessionárias de serviço público. 

Essa vedação tem por fim excluir  o cabimento do mandado de segurança 
contra atos de natureza comercial praticados pelos administradores das men
c ionadas empresas, haja vista que, nesse caso, a atuação deles se equipara à 
atuação de agente privado, e não à de autoridade pública. 

Por fim, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, salvo se 
produtora de efeitos concretos. 100 Somente as leis de efeitos concretos são 
passíveis de impugnação mediante mandado de segurança, pois estas equi
valem a atos administrativos, e, por terem destinatários certos, podem violar, 
diretamente, direitos subjetivos. Para a fiscalização da constitucionalidade das 
"leis em tese" existe a via própria - ação direta de inconstitucionalidade -, 
no âmbito do nosso sistema de controle abstrato de normas. 

4.45.4. Direito líquido e certo 

Nem todo o direito é amparado pela v i a  do mandado de segurança: 
a Constituição Federal ex ige que o d ireito i nvocado sej a  l íquido e certo. 

Direito l íquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com 
o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É 

o que se apresenta manifesto na sua existência, del imitado na sua extensão 
e apto a ser exercitado no momento da impetração. 

Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não es
tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda i nde
terminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, 
indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações j ud iciais, mas 
não na via especial e sumária do mandado de segurança. 

Por essa razão, não há dilação probatória no mandado de segurança; as 
provas devem ser pré-constituídas, em regra, documentais, levadas aos autos 
do processo no momento da impetração. 

Segundo a orientação dominante, a exigência de l iquidez e certeza recai 
sobre a matéria de fato, sobre os fatos alegados pelo impetrante para o ajui
zamento do mandado de segurança. Estes, sim, necessitam de comprovação 
inequívoca, de plano. 

100 STF, Súmula 266: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese." 
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A matéria de direito, por mais complexa e difícil que se apresente, pode 
ser apreciada em mandado de segurança. É essa a j urisprudência do STF, 
segundo a qual a alegação de "grande complexidade jurídica" do direito invo
cado não é motivo para obstar a utilização da via do mandado de segurança. 

4.45.5. Legitimação ativa 

Têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança (sujeito ativo): 

a) as pessoas tisicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domicil iadas ou 
não no Brasi l ;  

b) as universalidades reconhecidas por le i ,  que, embora sem personalidade jurí
dica, possuem capacidade processual para defesa de seus dire i tos (o espól io, 
a massa falida, o condomínio de apartamentos, a herança, a sociedade de 

. fato, a massa do devedor insolvente etc.); 

c) os órgãos públicos de grau superior, na defesa de suas prerrogativas e 
atribuições; 

d) os agentes políticos (governador de estado, prefeito municipal, magistrados, 
deputados, senadores, vereadores, membros do Ministério Público, membros 
dos tribunais de contas, ministros de estado, secretários de estado etc.), na 
defesa de suas atribuições e prerrogativas; 

e) o Ministério Públ ico, competindo a impetração, perante os tribunais locais, 
ao promotor de justiça, quando o ato atacado emanar de ju iz de primeiro 
grau de jurisdição. 

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

4.45.6. Legitimação passiva 

Têm legiti midade passiva em mandado de segurança: 

a) autoridades públicas de quaisquer dos Poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, sejam de que categoria forem e sejam 
quais forem as funções que exerçam; 

b) os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 
entidades autárquicas (induídas as fundações governamentais com perso
nalidade jurídica de direitc· público); 

c) os dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado, i ntegrantes ou não da 
administração pública formal, e as pessoas naturais, desde que e les estejam 
no exercício de atribuições do Poder Público, e somente no que disser 
respeito a essas atribuições. 
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Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impug
nado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

Em mandado de segurança, em se tratando de atribuição delegada, a 
autoridade coatora será o agente delegado (que recebeu a atribuição), e não 
a autoridade delegante (que efetivou a delegação ). 101 

Desse modo, a competência para o processo e julgamento do mandado 
de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, 
tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas 
- União, estados e municípios -, será do juízo ou tribunal competente para 
apreciar os atos da autoridade delegada. Assim, se Ministro de Estado pra
tica um ato por delegação recebida do Presidente da República, o tribunal 
competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra tal ato 
do min istro será o Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 1 05, 1, "b"), não o 
Supremo Tribunal Federal (que seria o tribunal competente se o ato tivesse 
sido praticado pelo próprio Presidente da República, nos termos do art. 1 02, 
1 ,  "d", da Consti tuição). 

Cabe à autoridade coatora a atribuição de prestar as informações ao ma
gistrado, carreando a este e lementos e informações que auxil iem na formação 
de sua convicção sobre o conflito. 

Com efeito, ao despachar a petição inicial, o juiz ordenará a notificação 
da autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 
via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 
1 0  (dez) dias, preste as informações. 

Além da notificação da autoridade coatora, para que sejam prestadas as 
infonnações, o juiz ordenará também que se dê ciência do fei to ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da 
inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 

Desse modo, por exemplo, caso seja impetrado um mandado de segurança 
em face de ato coator praticado por Delegado da Polícia Federal (autoridade 
federal), além da notificação a este para que, no prazo de dez dias, preste as 
informações, será também dada ciência ao Advogado-Geral da União (repre
sentante judicial da União, nos termos do art. 1 3 1  da Constituição Federal) 
para que, querendo, ingresse no processo. 

4.45. 7 Medido liminar 

Ao despachar a inicial ,  o magistrado apreciará o pedido de medida l i
minar, e concederá esta, ordenando que se suspenda o ato que deu motivo 

101 STF. Súmula 510: "Praticado o ato por autoridade, no exercido de competência delegada, 
contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. "  
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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 
eventual ressarcimento à pessoa jurídica. 

Medida l iminar é uma ordem judicial proferida prontamente, mediante 
um juízo sumário, porém precário, ou seja, não definitivo, de plausibil idade 
das alegações e ele risco de dano de difici l  reparação, se houvesse demora 
na prestação jurisdicional. 

Os pressupostos de uma l iminar, portanto, são a plausibil idade jurídica 
do pedido (jiunus boni juris) e o risco de dano irreparável ou de difici l 
reparação em decorrência da demora na prestação jurisdicional definitiva 
(periculum in mora). 

Presentes esses pressupostos, a medida l iminar deve ser concedida, mas 
isso não impede, de maneira nenhuma, que a decisão judicial definitiva (de
cisão de mérito), ainda que prolatada pelo mesmo juiz que antes concedeu 
a l iminar, seja contrária ao impetrante, isto é, seja pela improcedência do 
pedido (ou mesmo que a l iminar seja revogada ou cassada ainda antes de 
ser julgado o mérito da causa). 

Adernais, a lei passou a facultar ao magistrado a exigência ao impetrante 
de prestação de caução, fiança ou depósito como condição para a concessão 
da medida l iminar. Essa possibil idade tem recebido duras críticas da doutrina, 
devido à sua potencial idade de dificultar, ou mesmo impedir ao impetrante, 
a obtenção dessa medida acauteladora de seu direito, quando não tiver con
dições econômicas para o cumprimento de tal exigência. 

Deferida a medida l iminar, o processo terá prioridade para julgamento. 
Assegura-se, aqui, prioridade de julgamento àqueles mandados de segurança 
em que tenha sido deferida a medida l iminar, com o fim de evitar que o 
confl ito permaneça regido durante longo período por uma medida precária 
(medida l iminar). 

Os efeitos da medida l iminar persistirão até a prolação da sentença de 
mérito, salvo se revogada (pelo próprio magistrado que a concedeu) ou cas
sada (por instância superior). 

4.45.8. Vedação à concessão de medida liminar 

Não será concedida medida l iminar que tenha por objeto: 

a) a compensação de créditos tributários; 

b) a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior; 

c) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 
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Observe que é possível que as mencionadas matérias sejam objeto de 
mandado de segurança e que o pedido formulado seja, ao final, no ju lgamento 
de mérito, reconhecido. O que não se permite é que tais providências sejam 
determinadas em decisão precária, mediante a concessão de medida l iminar. 

Cabe destacar que nessas h ipóteses em que é vedada a concessão de me
dida l iminar, caso seja, ulterionnente, no julgamento de mérito, concedida a 
segurança, não será admitida a execução provisória da sentença concessiva. 

Por exemplo: é vedada a concessão de medida liminar para determinar 
o pagamento de vantagem a servidor público; essa medida poderá, porém, 
ser determinada pelo juiz na sentença de mérito (sentença concessiva da 
segurança); entretanto, caso a sentença do magistrado de primeiro grau seja 
concessiva da segurança, determinando o pagamento de vantagem a servidor 
público, o servidor não poderá executá-la provisoriamente. 

4.45. 9. Prazo poro impetração 

O prazo para impetração do mandado de segurança é de cento e v i n tc 
d ias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do 
ato a ser impugnado (publicação do ato na imprensa oficial, por exemplo). 

Trata-se, conforme orientação do STF, de prazo decadencial, não passí
vel de suspensão ou interrupção. Nem mesmo o pedido de reconsideração 
administrativo interrompe a contagem desse prazo:102 

Se o ato impugnado é de trato sucessivo (pagamento periódico de ven
cimentos, prestações mensais de determinado contrato etc . ), o prazo de cento 
e vinte dias renova-se a cada ato. 

Se o mandado de segurança é do tipo preventivo, não há que se falar 
em prazo decadencial de cento e vinte dias para sua impetração, porque não 
há um ato coator apto a marcar o termo inicial de contagem. 

Uma vez denegado o mandado de segurança, o pedido poderá ser reno
vado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver 
apreciado o mérito. 

4.45. 70. Competência 

A competência para julgar mandado de segurança é definida pela categoria 
da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Desse modo, se a autoridade 
coatora é federal e desempenha suas atribuições em Fortaleza - CE, o j uízo 
competente será a Justiça Federal nessa cidade, seja qual for a matéria discutida. 

'º' STF, Súmula 430: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo 
para o mandado de segurança." 



226 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Com efeito, é irrelevante, para fixação da competência, a matéria a ser 
discutida em mandado de segurança, uma vez que é em razão da autoridade 
coatora da qual emanou o ato dito lesivo que se determina o juízo a que 
deve ser submetida a ação. 

Segundo o STF, não lhe cabe julgar, originariamente, mandados de segu
rança contra atos praticados por outros tribunais e seus órgãos. 103 Os próprios 
tribunais é que têm competência para julgar, originariamente, os mandados 
de segurança contra os seus atos, os dos respectivos presidentes e os de 
suas câmaras, turmas ou seções. Assim, mandado de segurança contra ato 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do seu Presidente e de seus órgãos 
(turmas, seções) será julgado pelo próprio STJ; se o mandado de segurança 
é contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do seu Presidente ou 
de suas Turmas, a competência para o julgamento será do próprio TST, e 
assim sucessivamente. 

No âmbito da Justiça Estadual, caberá aos próprios estados-membros 
cuidar da competência para a apreciação do mandado de segurança contra 
ato de suas autoridades, por força do art. 1 25 da Constituição Federal .  

4.45. 1 1. Recursos 

Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar 
caberá agravo de instrumento, observado o disposto no Código de Processo 
Civil . 

Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação. 
Quando for de tribunal a competência originária para o julgamento de 

determinado mandado de segurança, caberá agravo - chamado agravo interno 
ou agravo regimental -, endereçado ao órgão competente do tribunal, em face 
da decisão do relator que conceder ou denegar a medida l iminar. 104 

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 
Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessa

da ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públ icas, o presidente do tribunal ao qual couber o 
conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a 
execução da l iminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito 
suspensivo, no prazo de cinco dias. · 

103 STF, Súmula 624: "Não compete ao supremo tribunal federal conhecer originariamente de 
mandado de segurança contra atos de outros tribunais." 

'°' Como decorrência dessa d isposição, constante do parágrafo único do art. 16 da Lei 
1 2.01 6/2009, restou superada a orientação jurisprudencial vazada na Súmula 622 do STF. 
a saber: "Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que concede ou indefere 
liminar em mandado de segurança." 
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Indeferido esse pedido de suspensão ou provido o mencionado agravo, 
caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para 
conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 

Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida l iminar caberá 
agravo ao órgão competente do tribunal que integre. 

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

Não cabe, no processo de mandado de segurança, a interposição de 
embargos infringentes. 

4.45. 12. Duplo grau de jurisdição 

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao 
duplo grau de jurisdição (reexame necessário). 

Significa que, no mandado de segurança, a sentença de primeira instância, 
quando concessiva da ordem, fica sujeita a reexame obrigatório pelo tribunal 
respectivo. Se a pessoa de direito público vencida não apelar, ou se o seu 
recurso não for admissível, porque intempestivo, ou por não atender a qualquer 
formal idade, haverá a remessa dos autos, de ofício, para o tribunal. 

A obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição, todavia, não impede que 
a sentença de primeiro grau seja executada provisoriamente, salvo nos casos 
em que for vedada a concessão da medida liminar. 

Ademais, não há duplo grau de jurisdição obrigatório se a decisão foi 
proferida por tribunal do Poder Judiciário, no uso de competência originária. 

4.45. 73. Pagamento a servidor 

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

Evita-se, com essa regra, que o mandado de segurança seja  util izado 
como ação substitutiva de cobrança. 1 05 Significa dizer que a concessão de 
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período 

'º' STF. Súmula 269: ·o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 
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pretérito, os quais deverão ser reclamados administrativamente, ou pela via 
judicial própria. 106 

Exemplificando: imagine-se que o Poder Público esteja realizando des
conto indevido na remuneração mensal do servidor Antônio desde o mês de 
dezembro de 2004. Antônio, porém, só ajuizou o mandado de segurança em 
março de 2005 . Em setembro de 2005, é prolatada a sentença, reconhecendo 
a i legit imidade de tal desconto. 

Nessa si tuação, embora a sentença tenha reconhecido a i legalidade do 
ato, a ordem mandamental, em relação aos efeitos pecuniários (descontos in
devidamente realizados), somente alcançará as prestações relativas ao período 
posterior à impetração (de março a setembro). Os descontos realizados em 
período anterior ao ajuizamento do writ (dezembro a fevereiro) não serão 
devolvidos por força da sentença mandamental; deverão ser reclamados na 
via própria, judicial ou administrativa. 

4.45. 74. Descabimento de honorários advocatícios 

Não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pa
gamento dos honorários advocatícios (ônus de sucumbência), ioi sem prejuízo 
da apl icação de sanções no caso de l i tigância de má-fé. 

4.45.15. Desistência 

O mandado de segurança admite desistência em qualquer tempo e grau 
de jurisdição, i ndependentemente do consentimento do impetrado, mesmo que 
já tenha sido proferida decisão de mérito, desde que, evidentemente, ainda 
não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 1 08 

4.45. 16. Mandado de segurança coletivo 

O mandado de segurança coletivo constitui remédio constitucional previsto 
no art. 5 .º, LXX, da Constituição Federal direcionado à defesa de direitos 
coletivos e i ndividuais homogêneos, contra ato, omissão ou abuso de poder 
por parte de autoridade. 

'06 STF. Súmula 271 :  "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." 

'º' STF. Súmula 512 :  "Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado 
de segurança." 

ioa MS-AgR 24.584/DF, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 09.08.2007; RE-AgR 
231 .509/SP, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 3. 1 0.2009; RE 669.367/RJ, red. p/ o acórdão Min. 
Rosa Weber, 02.05.2013 - repercussão geral (Informativo 704 do STF). 
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O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional, na de lesa 
de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à final idade 
partidária; ou 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente const i tu ída 
e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos 
l íquidos 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 . 

Anote-se que a exigência de um ano de constituição e funcionamento 
destina-se apenas às associações, não se apl i cando às entidades sindicais e 
entidades de classe. 

No mandado de segurança coletivo, o interesse invocado pertence a uma 
categoria, agindo o impetrante - partido político, organização sindical, entida
de de classe ou associação - como substituto processual na relação jurídica. 

Com efeito, a legitimação das entidades acima enumeradas, para a 
segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, s u bsti t  u í<;ão 
p rocess u a l .  Não se exige, por isso, a autorização expressa dos t i tulares do 
direito, 10� diferentemente do que oco1Te no caso do inciso XXI do art. 5 ." da 
Carta Pol ítica, que contempla caso de representação (e não de substituição). 

Assim, se uma associação pleitear judicialmente determinado direito 
em favor de seus associados por outra via que não seja a do mandado de 
segurança coletivo, será necessária a autorização expressa, prescrita no art. 
5 .0, XXI,  da Constituição (caso de representação). Entretanto, na hipótese de 
esse mesmo direito vir a ser defendido pela associação por meio do mandado 
de segurança coletivo, não haverá necessidade da autorização expressa dos 
associados (caso de substituição). 

Os dire i tos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: 

1 - coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que seja titular grupo ou categoria de pessoas l igadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica básica; 

li - individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem co
mum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos 
associados ou membros do impetrante. 

Os partidos pol íticos podem defender, mediante mandado de segurança 
coletivo, direi tos relativos a seus integrantes ou direi tos relacionados à fina-

109 STF, Súmula 629: "A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe 
em favor dos a ssociados independe da autorização destes." 
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! idade partidária; a legitimação das demais entidades é mais restrita, uma 
vez que elas só podem defender direitos dos seus membros ou associados 
- e desde que esses direitos sejam pertinentes às finalidades da entidade 
(exigência esta introduzida pela lei ,  não expressa no texto constitucional). 

É importante frisar que os direitos defendidos por organização sindical, 
entidade de classe ou associação não precisa ser um direito de todos os seus 
membros; pode ser um direito de apenas parte dos membros da entidade. 1 1 0 
Assim, o sindicato dos Delegados de Polícia Federal, que congrega servidores 
ativos e inativos, poderá ajuizar um mandado de segurança coletivo na defesa 
de interesse exclusivo dos Delegados inativos (parte da categoria, portanto). 

No caso de mandado de segurança coletivo impetrado contra autoridade 
v inculada a pessoa jurídica de direito público, a l iminar só poderá ser 
concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica, que 
deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. 

Por fim, vale observar que o mandado de segurança coletivo não é su
cedâneo da ação popular. 1 1 1  

Com efeito, o mandado de  segurança coletivo deve defender direito subje
tivo, l íquido e certo, que, embora seja tutelado coletivamente, é de titularidade 
definida - o direito tutelado, seja um direito coletivo, seja um direito individual 
homogêneo, é de titularidade dos substituídos processuais, significa dizer, das 
pessoas determinadas cujos interesses o autor da ação, na qual idade de substi
tuto processual, está defendendo. A ação popular, diversamente, v isa a anu lar 
ato administrativo lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, independentemente 
de o ato impugnado ocasionar lesão direta a quem quer que seja. Os direitos 
defendidos mediante ação popular pertencem, em regra, a titulares indetenni
nados, isto é, são direitos difusos, os quais não foram contemplados na Lei 
1 2.0 1 6/2009 para tutela mediante mandado de segurança coletivo. 

4.46. Mandado de i njunção 

A v igente Constituição, no i ntento de assegurar a plena eficácia e apli
cabil idade de seus dispositivos, instituiu um novo remédio constitucional, a 
ação denominada mandado de i njunção, prevista no art. 5 .0, inciso LXXI, 
nos seguintes termos: 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 

de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direi-

"º STF, Súmula 630: "A entidade de classe tem legitimaçào para o mandado de seguran
ça ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria." 

"' STF, Súmula 1 0 1 :  "O mandado de segurança não substitui a ação popular." 
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tos e l iberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

231 

Trata-se de um remédio constitucional colocado à disposição de qualquer 
pessoa que se sinta prejudicada pela falta de norma regulamentadora, sem a qual 
resulte inviabilizado o exercício dos direitos, l iberdades e garantias constitucio
nais prescritas no transcrito inciso. A preocupação, portanto, é conferir efetiva 
aplicabil idade e eficácia ao texto constitucional, para que este não se tome "letra 
morta", em razão de omissão do legislador ordinário na sua regulamentação. 

O atual texto constitucional reconhece, portanto, que o desrespeito à 
Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inérc ia 
governamental, configurada esta quando o Estado deixa de adotar as medidas 
necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, incidindo na 
denominada "violação negativa do texto constitucional". 1 1 2 

Cabe mencionar que, embora não haja previsão expressa na Constituição 
Federa l ,  há pacífica orientação do STF a respeito do cabimento do mandado 
de i nj u nção coletivo, admitindo-se a impetração pelas entidades sindicais ou 
de classe, com a final idade de viabil izar, em favor dos membros ou associa
dos dessas instituições, o exercício de direitos assegurados pela Constituição 
e que estejam inviabil izados pela ausência de regulamentação, nos mesmos 
termos previstos para o mandado de segurança coletivo. 1 1 .i 

A competência para o julgamento do mandado de injunção é determi
nada em razão da pessoa (ratione personae) obrigada a elaborar a norma 
regulamentadora, e que permanece inerte. 1 14 

O mandado de injunção não é gratui to e, para sua impetração, é neces
sária a assistência de advogado. 

4.46. 7. Mondado de injunção versus ADI por omissão 

É patente o paralelismo existente entre o mandado de injunção e a ação 
di reta de inconstitucionalidade - ADI por omissão, prescrita no art. 1 03 ,  § 
2 .0, da Carta da Repúbl ica. 

Ambas as ações visam a suprir uma omissão do legislador, diante da 
necessidade de regulamentação do texto constitucional, mas possuem aspectos 
distintos, especialmente os seguintes: 

"2 M I 542. rei. Min. Celso de Mello, 28.08.200 1 .  
' "  MI 20/DF, rei. Min. Celso d e  Mello, 1 9.05.1 994. 
'" A Constituição Federal fixa a competência para julgamento de mandado de injunção nos 

seguintes dispositivos: art. 1 02 .  1 ,  ·q·; art. 1 02, li, ·a·; art. 1 05, 1, "h"; art. 1 2 1 , § 4.0, V. 
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a) Legitim ação 

O mandado de injunção pode ser intentado por qualquer pessoa, fisica 
ou jurídica, que se veja impossibi l i tada de exercer um determinado d ireito 
constitucional por falta de norma que o regulamente. Na ADI por omissão, 
diversamente, a legi t imação é restrita aos entes enumerados no art. 1 03, 
incisos 1 a IX, da Constituição. 

b) Obj eto 

No mandado de injunção, busca-se solução para um caso concreto, indi
v idualmente considerado, d iante de um direito subjetivo obstado pela inérc ia 
do legislador; a ação pressupõe a existência de um direito cujo exercício 
esteja sendo efetivamente impedido pela falta da norma regulamentadora. 

Na ADI por omissão, o controle da omissão é real izado em tese, sem a 
necessidade de estar configurada uma violação concreta a um direito indivi
dual; sua propositura não se refere a um caso concreto. 

c) .J u lgamento 

Na ADI por omissão, a competência para o ju lgamento, no âmbito 
federal,  é exclusiva do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 1 02 ,  1 ,  "a"); no 
mandado de injunção, além da competência originária do Supremo Tribunal 
Federal (CF, art. 1 02 ,  1 ,  "q"), há fixação de competência para julgamento pelo 
Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 1 05, !, "h") e pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (CF, art. 1 2 1 ,  § 4.º, V).  

4.46.2. Cabimento 

A existência de um direito ou l iberdade constitucional, ou de prerrogativa 
inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, cujo  exercício esteja  
inviabilizado pela ausência de  nom1a infraconstitucional regulamentaclora, 
constitui pressuposto do mandado de injunção. Somente tem legitimidade ativa 
para a ação o titular do direito ou l iberdade constitucional, ou de prerrogati
va inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo  exercício esteja 
i nviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 1 1 5 

São, portanto, três os pressupostos do mandado de injunção: 

a) falta de norma regulamentadora de um preceito constitucional de natureza 
mandatória; 

b) i nviabi l ização do exercício de um dire i to ou l iberdade constitucional, ou 
prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, decorrente 
(a inviabi l ização) dessa falta da norma regulamentadora; e 

1 1 5  MI 595/MA, rei. Min. Carlos Velloso, 1 7 .03.1 999. 
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e )  o transcurso de razoável prazo para a elaboração da norma rcgu lamenta
dora. 

Por força do primeiro requisito, tem-se que o direito à legislação só pode 
ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente 
imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de 
emanar normas legais .  Ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar 
provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento 
moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional . 1 1 " 

Observa-se, assim, que não é qualquer omissão do Poder Públ ico que 
enseja o ajuizamento do mandado de injunção, mas apenas as omissões rela
cionadas a normas constitucionais de eficácia l imitada de caráter mandatório, 
ou seja, normas constitucionais que devem ter a sua plena aplicabil idade 
assegurada, exigindo-se, para tanto, a edição de norma i n fraconstitucional 
regulamentadora (não se trata de simples faculdade conferida pela Consti
tuição ao Poder Público). 

Significa que, de acordo com a tradicional c lassificação das normas 
constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabil idade elaborada pelo 
Prof. José Afonso da Si lva, só dará ensejo à propositura do mandado de 
i njunção: 

a) a falta de norma regulamentadora de normas constitucionais de eficácia 
l i mitada definidoras de princípios programáticos ( nonnas programáticas 
propriamente d i tas); e 

b) a falta de norma regularnentadora de normas constitucionais defin idoras de 
princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva. 

As normas constitucionais defin idoras de princípios inst i tutivos ou organi
zativos de natureza facultativa, por outorgarem mera faculdade ao legislador, 
não autorizam o ajuizamento do mandado de inj unção. 

Pelo segundo requisito, percebe-se que não são todas as espécies de omis
sões do Poder Público que ensejam o ajuizamento do mandado de i njunção, 
sendo pressuposto para tanto a existência de nexo de causal idade entre a 
omissão do Poder Público e a inviabi l idade do exercício do d ire i to, l iberdade 
ou prerrogativa constitucional. Enfim, para o conhecimento do mandado de 
inj unção, é necessário que o impetrante comprove a t i tu la ridade d i reta do 
d i reito constitucional em q uestão;  se o impetrante não é o t i tu lar direto do 
bem reclamado ( isto é, se não é ele o beneficiário direto do dire i to consti
tucional), o mandado de injunção não terá cabimento. 

116 MI 542, rei. Min. Celso de Mello, 29.08.2001 .  
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Por fim, o terceiro requisito para o acolhimento do mandado de injunção 
diz respeito à abusividade da inércia do órgão ou autoridade responsável pela 
regulamentação de determinado direito constitucional, vale dizer, somente 
depois de esgotado um prazo que se possa considerar razoável, sem a edição 
da norma concretizadora do direito, é que, então, terá cabimento o mandado 
de i njunção. Vejam-se, a respeito, estes trechos do voto do Min.  Celso de 
Mello no Mandado de Injunção 7 1 5/DF (destaques nossos): 

Presente esse contexto, cumpre reconhecer que o mandado de 
injunção - considerada a sua específica destinação constitucio
nal - busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da 
ausência de regu lamentação normativa de preceitos inscritos na 
Carta Política e que, revestidos de eficácia limitada, dependem 
da intervenção concretizadora do legislador, para permitir o 
exercício efetivo de determinados direitos diretamente fundados 
no próprio texto constitucional. 

De qualquer maneira, no entanto, não basta que apenas exista 
essa necessária correlação, pois é também inafastável - pre
sente determinado contexto de tempo - que se positive si tuação 
de omissão abusiva no adimplemento da prestação legislativa. 

O retardamento abusivo na regulamentação legislativa do texto 
constitucional qualifica-se, portanto, como requisito condicio
nante do ajuizamento da ação de mandado de injunção, pois, 
sem que se configure o estado de mora legislativa - caracteri
zado pela superação excessiva de prazo razoável -, não há 
como reconhecer-se ocorrente o próprio interesse de agir em 
sede injuncional .  

A mesma orientação consta deste trecho do acórdão proferido no M 1 
36 1 /RJ, rei. p/ o acórdão Min .  Sepúlveda Pertence (RTJ 1 58/375) :  

A mora - que é pressuposto da  declaração de  inconstituciona
l idade da omissão legislativa -, é de ser reconhecida, em cada 
caso, quando, dado o tempo corrido da promulgação da norma 
constitucional invocada e o relevo da matéria, se deva conside
rar superado o prazo razoável para a edição do ato legislativo 
necessário à efetividade da Lei Fundamental; vencido o tempo 
razoável , nem a inexistência de prazo constitucional para o 
adimplemento do dever de legislar, nem a pendência de projetos 
de lei tendentes a cumpri-lo podem descaracterizar a evidência 
da inconstitucionalidade da persistente omissão de legislar. 

Consideramos conveniente observar que a terceira condição - transcurso 
de razoável prazo para a elaboração da norma regulamentadora - já está 
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sobejamente atendida, no que respeita aos direitos previstos em normas cons
titucionais originárias, tendo em vista o largo espaço de tempo transcorrido 
desde a promulgação da Constituição Federal, em 05 . 1 0. 1 988 .  Entretanto, a 
referida condição continua sendo importante para o exame de admissibi l idade 
de mandado de injunção aju izado diante da falta de norma regulamentadora de 
direito acrescentado ao texto constitucional mediante emenda à Constituição, 
por obra do poder constituinte derivado. 

4.46.3. Descabimento 
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não caberá 

mandado de injunção: 

a) se já existe norma regulamentadora do direito previsto na Constituição, 
ainda que defeituosa (mandado de injunção é remédio para reparar a falta 
de norma regulamentadora de direito previsto na Constituição; se já existe 
a norma regulamentadora, ainda que flagrantemente inconstitucional, não 
será mais cabível mandado de injunção; nesse caso, a validade da norma 
poderá ser discutida em outras ações, mas não mais na via do mandado 
de injunção; não pode, por exemplo, o mandado de injunção ser uti l izado 
como sucedâneo do mandado de segurança, para proteção de direito l íquido 
e certo supostamente violado pela norma regularnentadora defeituosa); 

b) diante da falta de norma regulamentadora de direito previsto em normas 
infraconstitucionais (mandado de injunção é remédio para reparar falta de 
norma regularnentadora de direito previsto na Constituição Federal, e não para 
os casos de falta de norma regularnentadora que esteja obstando o exercício 
de direito previsto em normas infTaconstitucionais, tais corno as leis - sejam 
ordinárias ou complementares -, tratados internacionais ou decretos publ icados 
no exercício do poder regulamentar do Chefe do Executivo); 

e) diante da falta de regulamentação dos efeitos de medida provisória não 
convertida em lei pelo Congresso Nacional (pelo mesmo motivo explicado 
no item anterior); 

d) se a Constituição Federal outorga mera faculdade ao legislador para regu
lamentar direito previsto em algum de seus dispositivos (se a Constituição 
Federal simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito, sem 
ordená-lo, entende o STF que compete ao legislador, discricionariamente, 
decidir se e quando estabelecerá a regulamentação facultada). 

4.46.4. Legitimação 
O mandado de injunção pode ser intentado por qualquer pessoa, tisica 

ou j urídica, que se veja impossibil itada de exercer um determinado direito 
constitucional por falta de norma que o regulamente. Possui legitimidade 
ativa no processo, portanto, o próprio titular do direito constitucional obstado 
por inércia do legislador. 
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Considerando o entendimento já sedimentado de que as pessoas jurídicas 
de direito público podem ser titulares de direitos e garantias fundamentais, 
entendemos que até mesmo as pessoas estatais podem impetrar mandado de 
injunção, diante de omissão legislativa inconstitucional que impeça o exercício 
de direito constitucional de sua titularidade (por exemplo: o município poderia 
impetrar mandado de injunção diante da omissão da União em regulamentar, 
por lei federal, direito do ente municipal, previsto na Constituição Federal). 1 1 7  

No mandado de  injunção coletivo, a legitimação pertence ao  partido político 
com representação no Congresso Nacional e à 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. 

No polo passivo do mandado de i njunção, devem figurar os órgãos ou 
autoridades públicas que têm a obrigação de legislar, mas estejam omissos 
quanto à e laboração da norma regulamentadora. 

Se a omissão for legislativa federal, o mandado de i njunção deverá ser 
ajuizado em face do Congresso Nacional, salvo se a iniciativa da lei for 
privativa, h ipótese em que o mandado de injunção deverá ser ajuizado em 
face do detentor da iniciativa privativa (Presidente da República, nas situações 
do art. 6 1 ,  § 1 .0, da Carta Política, por exemplo). 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os pa rticu la
res não se revestem de legit imidade passiva ad causam para o processo 
ele mandado de inj unção, pois somente ao Poder Público é imputável o 
dever constitucional de produção legislativa para dar e fetividade aos direitos, 
l iberdades e prerrogativas constitucionais (afinal, não há hipótese em que a 
Constituição outorgue ao particular o dever-poder de regulamentar direito 
nela estabelecido ! ). 

Dessa forma, só podem ser sujeitos passivos no mandado de injunção 
entes públ icos, não admitindo o STF a formação de lit isconsórcio passivo, 
necessário ou facultativo, entre autoridades públicas e pessoas privadas. 1 1 8  

4.46.5. Eficácia da decisão 

Um dos temas polêmicos do Constitucionalismo brasi leiro, após a pro
mulgação da vigente Carta Política, diz respeito à eficácia da decisão de 
mérito proferida em mandado de injunção. 

1 17 Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admitia a impetração de 
mandado de injunção por pessoas políticas (MI 537/SC); entretanto. parece-nos que o 
tribunal alterou a sua posição, passando a admitir a impetração de mandado de injunção 
por município, nos termos do voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes, relator do MI 725, 
em 1 0.05.2007. 

1 1• MI 323-8, rei. Min. Moreira Alves, 08.04.1 994. 
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Antes de adentrarmos o exame dessa controvérsia, cumpre re>saltar 
que, segundo a ju risprudência do Supremo Tribund Fderal ,  é incabível a 
concessão de medida l iminar em mandado de injunção . uma vez que esse 
instituto se destina à verificação da ocorrência, ou não, de mora da autori
dade ou do Poder de que depende a elaboração da norma regulamen:adora 
do texto constitucional . 1 1 9 

A partir de didática síntese de lavra do Professor Alexandre de Moraes, 
apresentamos, a seguir, as teses jurídicas acerca cios efei tos da decisão de mérito 
que reconhece a inconstitucionalidade por omissão no ma ndado de injunção. 

Com a promulgação da Constituição Federal, formaram- .;;e duas grandes teses 
jurídicas acerca dos efeitos da decisão do Poder Judiciário que acolha o pedido 
no mandado de injunção: a posição concrctis ta e a posição não concretista. 

Pela posição concrctista, sempre que presentes os requisitos constitu
c ionais exigidos para o mandado de injunção, o Poder J udiciário deveria 
reconhecer a existência da omissão legislativa ou adm i n is'.rativa e possibi l i tar 
efetivamente a concretização do exercício cio direi to, até que fosse editada a 
regulamentação pelo órgão competente. 

Essa posição concretista divide-se em duas espéc ies : ( a )  concretista gera l ;  
e (b) concretista i n d i v id u a l .  

Pela posição concret is ta  gera l ,  a decisão d o  Poder JLdic iário deveria ter 
efeito geral (eficácia e1ga omnes), possibi l i tando. mediante um provimento 
judicial revestido de normatividade, a concretização do e>:erc ício do d ireito, 
alcançando todos os titulares daquele direito, até que fósse expedida a norma 
regulamentadora pelo órgão competente. 

Pela posição concretista i n d i v i d u a l ,  a decisão do Poder Judiciário deveria 
produzir efeitos somente para o autor do mandado d� injunção (eficácia inter 
partes), isto é, a decisão deveria possibi l i tar a concret ização do exercício do 
direito constitucional apenas para o autor da ação. 

Por sua vez, essa posição concretista i ndividual divide-se em dua;; es
pécies: (a) concretista individual d ireta ; e (b) concretista individual i nter
m e d i á r ia .  

Pela con cretista i n d i v i d u a l  d i reta,  o Poder Judic iário, ao j u lgar proce
dente o mandado de injunção, concretiza d ireta e imediatamente a eficácia  
da  norma constitucional para o autor da  ação. 

Pela pos ição concrctista i n d i v i d u a l  i n te r m e d h í r i a ,  após ju lgar proceden
te o mandado de injunção, o Poder Judiciário não concretiza imediatamente a 

'" "É incabível a concessão de liminar em mandados de injunção em razão da natureza da 
decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar" {MI  4060. rei. Min. 
Celso de Mello, 05.07.20 1 1 ). 
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eficácia da norma constitucional para o autor da ação. Em vez disso, o Poder 
Judiciário dá ciência ao órgão omisso, fixando-lhe um prazo para a expedição 
da norma regulamentadora (fala-se no prazo de 1 20 dias). Ao término desse 
prazo, se a omissão do órgão competente para expedir a norma regulamen
tadora permanecer, o Poder Judiciário então fixará as condições necessárias 
ao exercício do direito por parte do autor do mandado de inj unção. 

Pela posição não concretista, deverá o Poder Judiciário, apenas, reco
nhecer formalmente a inércia do Poder Público e dar ciência da sua decisão 
ao órgão competente, para que este edite a norma faltante. Estribada no 
princípio da separação dos Poderes, essa corrente entende que não deverá 
o Poder Judiciário suprir a lacuna, nem assegurar ao impetrante o exercício 
do direito carente de norma regulamentadora, tampouco obrigar o Poder 
Legislativo a legislar. O Poder Judiciário apenas reconhecerá formalmente 
a inconstitucionalidade da omissão e dará ciência da sua decisão ao órgão 
omisso, para que este edite a norma faltante. 

Essa ú l tima - não concretista - foi inicialmente a posição seguida pela 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal .  Na prática, essa tímida 
orientação conferia pouca efetividade ao mandado de injunção: o STF apenas 
reconhecia a existência da omissão inconstitucional e dela dava ciência ao 
órgão competente, requerendo a edição da norma. 1 20 A adoção dessa acanhada 
diretriz pela Corte Suprema recebeu sérias críticas da doutrina, que propug
nava por uma atuação concretizadora do direito pelo Poder Judiciário, na 
hipótese de reconhecimento da inconstitucional idade omissiva do legislador. 

Com a mudança em sua composição, o STF reformulou o entendimento 
sobre a eficácia de suas decisões em mandado de injunção, passando a adotar 
a corren te concrctista, a fim de viabi l izar o exercício do direito constitu
cional · carente de regulamentação ordinária, afastando as consequências da 
inércia do legislador. 

Exemplo dessa nova orientação da Corte Constitucional t ivemos no 
ju lgamento do MI  72 1 /DF, rei. Min .  Marco Aurélio, em 30.08 .2007. Nessa 
ação, uma servidora pública federal pleiteou o reconhecimento do seu direito 
à aposentadoria especial de que trata o § 4.0 do art. 40 da Constituição Fe
dera l .  Esse dispositivo constitucional autoriza, nos termos a serem definidos 
em leis complementares, a adoção de requisitos e critérios d iferenciados 
para a concessão de aposentadoria no caso de servidores públicos cujas 
atividades sej am exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. Após comprovar ter trabalhado por mais de vinte e 
cinco anos em atividade considerada insalubre, a serv idora requereu o seu 
direito à aposentadoria especial de que trata o § 4." do art . 40 da Cons-

110 MI 1 07/DF, rei. Min. Moreira Alves. 23. 1 1 . 1 990. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 239 

t i tuição, embora as referidas leis complementares regu lamentadoras ainda 
não tenham sido elaboradas pelo legislador infraconsti tucional . 

O Tribunal Supremo julgou parcialmente procedente o pedido formu
lado pela servidora para reconhecer o seu dire i to à aposentadoria especial, 
determinando, de forma mandamental, que, em face da i nexistência das leis 
complementares requeridas pela Constituição Federal, seja adotada, na con
cessão do beneficio à servidora, a regra legal aplicável ao regime geral de 
previdência social (Lei 8 .2 1 3/ 1 99 1 ,  art. 57).  

Nessa ação (MI 72 1 /DF), a Corte Maior deixou assente que o mandado de 
injunção possui caráter mandamental, e não meramente declaratório, cabendo ao 
Poder Judiciário, por força do disposto no art. 5 .º, LXXI, e seu § 1 .0, da Cons
tituição Federal, "não apenas emitir certidão de omissão do Poder incumbido 
de regulamentar o direito a l iberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes 
à nacional idade, à soberania e à cidadania, mas viabil izar, no caso concreto, o 
exercício desse direito, afastando as consequências da inércia do legislador". 

A mesma posição concretista foi adotada pelo Supremo Tribunal Fede
ral ao julgar mandados de injunção em que se discutia a falta de norma 
regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos civis, previsto 
no inciso VI I  do art. 37 da Constituição Federal . 1 2 1  Nessas ações, o Pretório 
Maior declarou a omissão legislativa quanto ao dever constitucional de editar 
a lei específica que deve regulamentar o exercício do direito de greve dos 
servidores públ icos e detenninou a aplicação temporária ao setor público, 
no que couber, da lei de greve vigente no setor privado (Lei 7.783/ 1 989), 
até que o Congresso Nacional edite a mencionada lei regulamentadora. 

Do exame das citadas decisões, podemos concluir que o Supremo Tribu
nal Federal, efetivamente, abandonou sua anterior posição (não concretista) 
e passou a adotar a posição concretista. Nota-se, porém, que não houve 
consenso entre os membros do Tribunal sobre o alcance da decisão proferida 
no mandado de injunção, vale dizer, se será adotada a posição concretista 
geral (eficácia erga omnes) ou a concretista individual (eficácia inter partes). 
Com efeito, na primeira controvérsia acima referida - direito à aposentadoria 
especial, com fundamento no § 4.0 do art. 40 - foi perfilhada pelo Tribunal 
a posição concrctista ind ivid ua l  d ireta, possibi l i tando-se o efetivo exercício 
do direito exclusivamente para a impetrante. Já nos julgados envolvendo a 
regu lamentação do direito de greve do servidor público civi l ,  adotou-se a 
posição concretista geral, detenninando-se a apl icação da lei de greve do 
setor privado a todo o setor públ ico (e não apenas aos servidores represen
tados pelas entidades impetrantes dos mandados de injunção). 

'"  MI 670 e MI 708. rei. Min. Gilmar Mendes. 25. 1 0.2007; MI 7 1 2 , rei. Min. Eros Grau, 
25.1 0.2007. 
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4.47. 

Efeitos da 
Decisão no 

Mandado de 
Injunção 

Concretista (o Judiciário 
toma exercitável o direito 
não regulamentado). 

Não Concretlsta 
(o Judiciário apenas 
declara a mora do 
órgêo omisso). 

Habeas data 

• Direta 
• Intermediária 

O remédio constitucional habeas data está previsto no inciso LXXII do 
art. 5.0 da Constituição Federal, nestes termos: 

LXX I I  - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

Trata-se de ação colocada à disposição do indivíduo para que ele tenha 
acesso, retifique ou justifique registros de sua pessoa, constantes de banco 
de dados de caráter público. 

O habeas data é remédio constitucional, de natureza c ivi l, submetido 
a rito sumário, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, 
o exercício de pretensão j urídica discernível em seu trípl ice aspecto: a) 
direito de acesso aos registros relativos à pessoa do impetrante; b) di
reito de retificação desses registros e c) d ireito de complementação dos 
registros. 

O habeas data encontra-se regulado pela Lei 9 .507, de 1 2  de novembro 
de 1 997, que, no inciso III do seu art. 7 .0, acrescentou uma outra hipótese 
de cabimento da medida, além das constitucionalmente previstas, a saber: 
"para a anotação nos assentamentos do i nteressado, de contestação ou ex
pl icação sobre dado verdadeiro mas j ustificável e que esteja  sob pendência 
judicial ou amigável". 
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Portanto, o habeas data poderá ser impetrado: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetran
te, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais 
ou de caráter público; 

b) para a retificação desses dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo; 

c) para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou ex
plicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência 
j udicial ou amigável. 

É relevante anotar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, o habeas data não é instrumento j urídico adequado para pleitear o 
acesso a autos de processos administrativos. 122 

Ademais, o direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse 
próprio, em sede de habeas data, não se reveste de caráter absoluto, cedendo 
passo quanto aos dados protegidos por sigilo, em prol da segurança da sociedade 
e do Estado. 

O habeas data poderá ser aju izado por qualquer pessoa fisica, brasi leira 
ou estrangeira, bem como por pessoa j urídica. Saliente-se, porém, que a ação 
é personalíssima, vale dizer, somente poderá ser impetrada pelo titular das 
informações. 

No polo passivo, podem figurar entidades governamentais, da admi
n istração pública direta e ind ireta, bem como as instituições, entidades e 
pessoas j urídicas privadas detentoras de banco de dados contendo informações 
que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso 
privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das i n formações. 

É irrelevante a natureza jurídica da entidade, que poderá ser pública ou 
privada. O aspecto que determinará o cabimento da ação será o fato de o banco 
de dados ser de caráter público. Assim, por exemplo, o Serviço de Proteção ao 
Crédito - SPC, entidade privada, pode figurar no polo passivo de habeas data, 

para que forneça informações constantes do seu banco de dados. Anote-se que, 
nesse caso, a entidade é de natureza privada, mas o seu banco de dados é de 
caráter público (as informações sobre os consumidores podem ser acessadas 
por terceiros). 

O habeas data somente pode ser impetrado diante da negativa da auto
ridade administrativa de fornecimento (ou de retificação ou de anotação da 
contestação ou explicação) das infonnações solicitadas. 

122 HD 90/DF, rei. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, 1 8.02.2010.  
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Portanto, para que o interessado tenha interesse de agir, para o fim de 
impetrar o habeas data, é imprescindível que tenha havido o requerimento 
administrativo e a negativa pela autoridade administrativa de atendê-lo. 

No habeas data, não há necessidade de que o impetrante revele as cau
sas do requerimento ou demonstre que as informações são imprescindíveis 
à defesa de eventual direito seu, pois o direito de acesso lhe é garantido, 
independentemente de motivação. 

A impetração do habeas data não está sujeita a prazo prescricional ou 
decadencial, podendo a ação ser proposta a qualquer tempo. 

A competência para o julgamento do habeas data foi delineada pela Constitui
ção Federal, tendo por critério a pessoa que pratica o ato (rationae personae). 

Tanto o procedimento administrativo quanto a ação judicial de habeas 
data são gratuitos. Estão vedadas pela lei quaisquer cobranças de custas ou 
taxas judiciais dos litigantes, bem como de quaisquer valores para o atendi
mento do requerimento administrativo. 

Ademais, não há ônus de sucumbência (honorários advocatícios) em 
habeas data. Para o ajuizamento do habeas data, porém, exige-se advogado. 

4.48. Ação popular 

A Carta da República, valorizando a participação popular no controle da 
gestão da coisa pública, que deve ser pautada pelos princípios constitucionais 
administrativos da legalidade e moralidade, dispõe que (CF, art. 5 .0 ,  LXXl l I ) : 

LXXI I I  - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio públ ico ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência; 

A ação popular não é ação destinada à defesa de interesse subjetivo 
individual, mas sim de natureza coletiva, visando a anular ato lesivo ao 
patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. Destina-se, assim, à concretização do prin
cípio republicano, que impõe ao administrador público o dever de prestar 
contas a respeito da gestão da coisa pública. 

Enfim, é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão 
para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou figuras 
jurídicas a estes equiparadas - i legais e lesivos ao patrimônio federal ,  es-
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tadual e municipal, ou das respectivas autarquias, entidades paraestatais  e 
pessoas j urídicas subvencionadas com dinheiros públicos. 

A ação poderá ser uti l i zada de modo preventivo ou repressivo. Será 
preventiva quando visar a i mpedir a consumação de um ato lesivo ao patri
mônio público, quando for ajuizada antes da prática do ato i legal ou imoral. 
Será repressiva quando já há um dano causado ao patrimônio público, ou 
seja, quando a ação é proposta após a ocorrência da lesão. 

Somente o cidadão pode propor ação popular. 

O autor da ação popular é a pessoa humana, no gozo dos seus direitos 
cívicos e políticos, isto é, que seja eleitor (possível a partir dos dezesseis anos 
de idade, portanto). Somente a pessoa natural possuidora de título de eleitor, 
no gozo da chamada capacidade eleitoral ativa, poderá propor ação popular. 
Poderá, então, ser o brasileiro - nato ou naturalizado -, desde que no gozo de 
seus direitos políticos. Em tese, seria possível, também, ao português equipara
do ao brasileiro naturalizado propor ação popular, caso houvesse reciprocidade 
por parte de Portugal (CF, art. 12 ,  § ! .º). Na prática, contudo, nos dias atuais, 
essa possibilidade inexiste, porque, em face de vedação contida na Constituição 
portuguesa, não há possibilidade de ser atendida a exigência de reciprocidade. 

Não poderá, portanto, ser ajuizada ação popular por pessoa jurídica; 
pelo M inistério Público; pelos inalistados (indivíduos que poderiam ter se 
al istado, mas não o fizeram); pelos inal istáveis (aqueles que não podem 
al istar-se como eleitores, a saber: os menores de dezesseis anos; os cons
critos, durante o período do serviço mil itar obrigatório); pelos estrangeiros, 
ressalvada a hipótese do português equiparado a brasi lei ro naturalizado, nos 
termos do art. 1 2 , § ! .º, da CF/ 1 988.  

Na sujeição passiva de ação popular devem figurar: 

a) todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, em nome das quais foi 
praticado o ato ou contrato a ser anulado; 

b) todas as autoridades, os funcionários e admin istradores que houverem au
torizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato ou firmado 
o contrato a ser anulado, ou que, por omissos, permitiram a lesão; 

c) todos os beneficiários d iretos do ato ou contrato i legal. 

O Ministério Público atuará na ação popular como parte pública autônoma, 
incumbindo-lhe, nesse papel, velar pela regularidade do processo e correta 
apl icação da lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. 
Além disso, poderá atuar como substituto e sucessor do autor, na hipótese de 
este se omitir ou abandonar a ação, caso repute de interesse público o seu 
prosseguimento, até o julgamento. Ainda, caberá ao Ministério Público pro
mover a responsabi l ização dos réus, se for o caso, na esfera civi l  ou criminal. 
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A Constituição Federal isenta o autor da ação popular de custas e de 
ônus de sucumbência (honorários advocatícios, no caso de improcedência da 
ação), salvo comprovada má-fé. 

A gratuidade beneficia o autor da ação, e não os réus; se j ulgada proce
dente a ação popular, serão estes condenados ao ressarcimento das despesas 
havidas pelo autor da ação. 

4.48. 7. Objeto 

O âmbito de proteção da ação popular, na vigente Constituição, é bastante 
amplo: abrange tanto o patrimônio material quanto o patrimônio moral, o 
estético, o histórico, o ambiental. 

A sentença em ação popular é de natureza tipicamente civi l ,  não com
portando condenação de índole política, administrativa ou criminal. Se a ação 
popular for julgada improcedente, a sentença estará sujeita ao duplo grau de 
j urisdição (reexame necessário). 

O cabimento de ação popular não exige a comprovação de efetivo dano 
material, pecuniário; ainda que não comprovada a efetiva ocorrência de 
dano material ,  a i legal idade do ato já  poderá ser reprimida na via da ação 
popular. Segundo entendimento do STF, "a lesividade decorre da i legal idade; 
a i legal idade do comportamento, por s i  só, causa o dano" (RT 1 62/59) .  

Em verdade, a finalidade constitucional da ação popular va i  muito além 
da mera anulação de atos lesivos ao patrimônio público material, de índole 
meramente pecuniária. Seu âmbito de proteção alcança também valores não 
econômicos, como a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio 
histórico e cultural, desde que haja uma i legalidade no agir do Poder Público. 

Assim, tem sido comum a util ização da ação popular para: (a) anulação 
de concessão de aumento abusivo de subsídios dos vereadores pela respectiva 
câmara municipal; (b) anulação de venda fraudulenta de bem público; (c) 
anulação de contratação superfaturada de obras e serviços; (d) anulação de 
edital de licitação pública que apresente flagrante favoritismo a determinada 
empresa; (e) anulação de isenção fiscal concedida i legalmente; (f) anulação 
de autorização de desmatamento em área protegida pelo patrimônio ambiental ;  
(g) anulação de nomeação fraudulenta de servidores para cargo públ ico etc . 

Ademais, a ação popular constitui meio idôneo para a fiscal ização, na 
via incidental, da constitucionalidade das leis. 

Entretanto, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que a ação 
popular não pode servir como substituto da ação direta de inconstitucio
nalidade - ADI, por não se prestar ao ataque de lei em tese. Isso porque, 
segundo a Corte, o julgamento de lei em tese, em ação popular, por juiz de 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 245 
------- . ---- ----- -------------

primeiro grau, impl icaria usurpação da competência do STF para o controle 
abstrato, acarretando a nul idade do respectivo processo. 

Da mesma forma, mandado de segurança não substitui ação popular. 

Com efeito, cada um desses remédios tem objeto próprio e espec ífico: 
o mandado de segurança presta-se a invalidar atos de autoridade o fensivos 
de direito subjetivo, individual ou coletivo, l íquido e certo; a ação popular 
destina-se à anulação de atos i legítimos e lesivos ao patrimônio público; enfim, 
pela via do mandado de segurança, defende-se direito subjetivo próprio; por 
meio da ação popular, protege-se o interesse da comunidade. 

Segundo orientação do STF, não cabe ação popular contra ato de conteúdo 
jurisdicional, praticado por membro do Poder Judiciário no desempenho de 
sua função típica (decisões judiciais). 1 23 

Assim, ainda que a sentença de um magistrado cause dano, por exemplo, 
ao meio ambiente, esse ato não poderá ser atacado na via .da ação popular; 
deverá ser atacado na via recursai própria, prevista nas leis processuais, se a 
decisão ainda não transitou em julgado ; ou, dentro do prazo, mediante ação 
rescisória, se a decisão já transitou em julgado. 

Em face desse entendimento do STF, temos que a ação popular restringe
-se, quanto ao seu âmbito de i ncidência, à esfera de atuação admin istrativa 
de qualquer dos Poderes do Estado, abrangendo, apenas, os atos administra
tivos, os contratos administrativos, os fatos admin istrativos e as resoluções 
que veiculem conteúdo materialmente admin istrativo . 1 24 

Por fim, cabe destacar que a sentença que julga improcedente a ação 
popular está suje i ta ao duplo grau de jurisdição, vale dizer, a decisão do 
magistrado que declara a improcedência da ação popular será necessariamente 
reexaminada pelo tribunal competente. Trata-se, como se vê, de um reforço 
garantidor do controle dos atos alegadamente lesivos à coisa pública. Com 
efeito, não basta o magistrado de primeiro grau afirmar que o ato não foi 
lesivo; é obrigatório que um tribunal reexamine a questão e confirme que, 
realmente, não cabe a anulação do ato impugnado. 

4.48.2. Competência 

A competência para processar e julgar a ação popular é definida pela 
origem do ato a ser anulado: 

a) se o ato impugnado foi praticado, aprovado ou ratificado por autoridade, 
funcionário ou administrador de órgão da União e de suas entidades . ou 

123 Ação Originária 672/DF, rei. Min. Celso de Mello, 09.03.2000. 
124 Ação Originária 672/DF, rei. Min. Celso de Mello, 09.03.2000. 
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entidades por ela subvencionadas, a competência será do juiz federal da  

seção judiciária em que se consumou o ato; 

b) se o ato impugnado foi produzido por órgão, repart ição, serviço ou entidade 

de estado-membro, ou entidade por ele subvencionada, a competência será 

do juiz estadual que a organização judiciária do estado indicar; 

c) se o ato impugnado foi produzido por órgão, repartição, serviço ou entidade 

de município, ou entidade por ele subvencionada, a competência será do 

juiz estadual da comarca a que o município interessado pertencer, de acordo 

com a organização judiciária do respectivo estado; 

d) se a ação interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou 

entidade, será competente o juiz das causas da União (Justiça Federal) .  

Ademais, o juízo da ação popular é universal, impondo-se a reunião de 
todas as ações conexas, com fundamentos jurídicos iguais ou assemelhados. 
Assim, a propositura da ação popular prevenirá a jurisdição do juízo para 
todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes 
e sob os mesmos fundamentos. 

Segundo orientação do STF, o foro especial por prerrogativa de função 
não alcança as ações populares ajuizadas contra as autoridades detentoras 
dessa prerrogativa. Significa dizer que os tribunais do Poder Judiciário (STF, 
STJ, TJ etc.) não têm competência originária para o ju lgamento de ação po
pular, ainda quando proposta contra atos de autoridades que dispõem de foro 
por prerrogativa de função perante tais tribunais (Presidente da Repúbl ica, 
congressistas, governador de estado, prefeito etc.) . 

Cabe ao STF, porém, o julgamento de ação popular na qual , pela sua natureza 
peculiar, a decisão puder criar um conflito entre um estado-membro e a União, 
por força do comando previsto no art. 1 02, I, "f", da Carta da República. 

5. DIREITOS SOCIAIS 

5 . 1 . Noções 

Estabelece o art. 6.º da Constituição Federa l :  

Art. 6.º São direitos sociais a educação, a saúde, a a l imenta

ção, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na fonna desta Constituição. w 

125 Redação dada pela EC 64/201 O.  
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Os direitos sociais constituem as l iberdades positivas, de observância 
obrigatória em um Estado Social de D ireito, tendo por objetivo a melho
ria das condições de vida dos h ipossuficientes, visando à concretização da 
igualdade social . 

Nos dizeres de José Afonso da S ilva, 

são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
ou indiretamente, enunciadas em normas const i tucionais, que 
possibi l itam melhores condições de vida aos mais fracos, 
direitos que tendem a realizar a igual ização de situações 
sociais desiguais. 

Os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, encontram
-se catalogados nos arts. 6.º a 1 1  da Constituição Federal, e estão discipli
nados ao longo do texto constitucional (a saúde é regulada no art. 200, a 
previdência social é tratada no art. 20 1 etc.) .  

Dentre os direitos sociais expressamente i ndicados no art. 6.0 da Consti
tuição Federal encontra-se o direito à moradia, incluído neste rol pela Emenda 
Constitucional 26/2000. Em que pese essa proteção constitucional outorgada 
ao direito à moradia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de 
que o bem de famíl ia, instituído na forma da lei civi l ,  de uma pessoa que 
assume a condição de fiador em contrato de aluguel pode ser penhorado, 
em caso de inadimplência do locatário. 126 

Não há unanimidade doutrinária quanto a serem os direitos sociais cláusu
las pétreas, visto que o legislador constituinte, no art. 60, § 4.0 - dispositivo no 
qual estão enumeradas as l imitações materiais expressas ao poder de reforma 
constitucional - referiu-se, tão somente, a "direitos e garantias ind iv iduais" 
( inciso I V). O Plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou essa 
questão. De todo modo, nos parece que, pelo menos os direitos e garantias 
que, embora denominados sociais pela Constituição, sejam direitos ou garantias 
de índole individual, que possam ser referidos a indivíduos determinados e 
por eles invocados, como o são muitos dos arrolados nos incisos do art. 7.º 
da Carta Política, deveriam ser considerados cláusulas pétreas, sem maiores 
controvérsias. A polêmica maior, a ser futuramente decidida pelo STF, a nosso 
ver, deveria restringir-se àqueles direitos que não são referíveis a indivíduos 
determinados, ou que não possam ser traduzidos em prestações específicas 
passíveis de serem exigidas por uma dada pessoa, como o direito ao lazer, 
o direito ao trabalho, o direito de greve etc. 

126 RE 407.688, rei. Min. Cezar Peluso, 08.02.2006. 
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Conforme dito acima, a Constituição de 1 988 versa sobre os direitos por 
ela classificados como sociais ao longo de seu texto, não só no Capítulo II de 
seu Título I I .  Basta observar, por exemplo, que todo o seu Título VIII trata 
"Da Ordem Social". Não obstante esse fato, o constituinte de 1 988 enquadrou 
expressamente como "direitos e garantias fundamentais" os direitos sociais 
arrolados nos seus arts. 6.º a 1 1 , exatamente os dispositivos que integram o 
Capíh1 lo I I  do Título I I .  

Podemos, com base na classificação proposta pelo Prof. André Ramos 
Tavares, identificar as seguintes categorias, dentre o rol de direitos e garantias 
constante do Capítulo I I  do Título I I  da Carta Pol ítica: 

1 )  direitos sociais genéricos (art. 6.º); 

2)  direitos sociais individuais do trabalhador, pessoa fisica, que são direitos 
de proteção, pertinentes ao denominado "direito individual do trabalho", 
abrangendo: 

a) direitos de proteção, relacionados à extinção da relação de emprego (art. 7.º, 

I ,  II, I I I, XXI, e art. 1 O do ADCT); 

b) direitos relacionados à remuneração (art. 7.0, IV, V, VI, VI I ,  VI I I ,  IX, X, 

XI, XI I ,  XVI e XXIII); 

c) direitos relacionados à duração do trabalho (art. 7.0, XI I I ,  XIV, XV, XVI e 
XVII); 

d) direitos relacionados à · não discriminação e à proteção, nas relações de 
trabalho, da mulher e do menor (art. 7.0, XVIII ,  XIX, XX, XXV, XXX, 

XXXI, XX.XII, X.XXIII ,  e art. 1 O do A DCT); 

e) direitos relacionados à segurança e medicina do trabalho (art. 7.º, XXII e 
XXVIII); 

3) direitos sociais coletivos do trabalhador, que são aqueles pertinentes ao 
denominado "direito coletivo do trabalho", abrangendo: 

a) l iberdade de associação profissional ou sindical (art. 8.º, l i, V, VII) ;  

b) garantia de autonomia dos sindicatos (art. 8.0, !, IV, V lll); 

c) direito a defesa dos interesses dos trabalhadores em negociações coletivas 
e órgãos públicos (art. 8.º, I I I ,  VI, art. l O e art. 1 1  ); 

d) direito de greve (art. 9.º). 

Deve-se anotar que os direitos sociais relacionados às relações de trabalho 
constantes do art. 7 .º da Constituição apl icam-se aos trabalhadores urbanos e 
aos rurais (art. 7.0, caput), bem como aos avulsos (art. 7 .º, XXXIV). Já para 
os domésticos, foram assegurados apenas alguns desses direitos, conforme 
expl icita o parágrafo único do art. 7.º. Os servidores públicos estão sujeitos 
a regime jurídico próprio, estatutário, no qual não há um contrato de traba
lho. Não obstante a substancial diferença de regime jurídico, aplicam-se aos 



Cap. 3 • PRINCIPIO$, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 249 
·����������� 

servidores públicos alguns dos direitos enumerados no art. 7 .0, consoante 
determina o art. 39, § 3 .0, da Constituição. 

Por fim, os direitos sociais coletivos tratados no art. 8 .0 da Constituição 
"aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer" (CF, art. 8 .0, parágrafo único). 

5.2. Enumeração constitucional dos d ireitos sociais  individuais 
dos trabalhadores (art. 7.  º)  

A enumeração constitucional dos direitos sociais dos trabalhadores não é 
exaustiva; outros poderão ser reconhecidos por meio de normas subconstitucio
nais, visando à melhoria da condição social dos brasileiros (CF, art. 7 .0, caput). 

Do capítulo constitucional dos dire itos fundamentais sociais, entende
mos .oportuno transcrever a íntegra do art . 7 .º, dispositivo que, conforme 
referido anteriormente, enumera alguns dos mais importantes direitos sociais 
i ndiv iduais dos trabalhadores. A leitura direta do artigo permite a obtenção 
de uma visão geral que consideramos úti l ,  neste passo. Logo em seguida, 
reforçaremos aqueles preceitos que pensamos serem de maior relevância, ou 
que entendamos merecerem algum comentário adicional. É esta a redação, 
l i teral, do art. 7.0 da Constituição vigente: 

Art. 7.0 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social :  

1 - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos; 

l i  - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

I l i  - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, al imentação, educação, saúde, Jazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo; 

VI I  - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável; 

V I I I  - décimo terceiro salário com base na remuneração integral 

ou no valor da aposentadoria; 
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IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X - proteção do salário na forma da lei, const i tuindo crime 
sua retenção dolosa; 

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e,  excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei ;  

XII - salário-família pago em razão do dependente do traba
lhador de baixa renda nos termos da lei; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou con
venção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mí
nimo, em cinquenta por cento à do normal; 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX - l icença-paternidade, nos termos fixados em le i :  

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo 
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei ;  

XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos 
de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da le i ;  

XXVl l l  - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do em

pregador, sem excluir a i ndenização a que este está obrigado. 
quando incorrer em dolo ou culpa; 
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XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os tra
balhadores urbanos e rurais, até o l imite de dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho; 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civ i l ;  

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário 
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXI I - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico 
e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXII I  - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo  
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI ,  VI I ,  VI I I ,  X, 

XI I I ,  XV, XVI, XVII, XVI I I ,  XIX, XXI ,  XXII ,  XXIV, XXVI, 

XXX, XXXI e XXXI I I  e, atendidas as condições estabelecidas 
em lei e observada a simplificação do cumprimento das obriga
ções tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas pecul iaridades, os previstos nos incisos 1 ,  
l i ,  I I I ,  I X ,  X I I ,  XXV e XXVII I ,  bem como a sua integração 
à previdência social .  

251 

Ao disciplinar os direitos sociais, a Constituição Federal equiparou os 
d i reitos cio trabalhador rural aos d ireitos do tra balhador u rbano (art. 7 .0, 
caput), bem como estabeleceu a igualdade de direitos entre o traba lhador 
com vínculo emprega tício permanente e o tra balhador avulso (CF, art. 
7 .º, XXXIV). 

De outro lado, os trabalhadores domésticos e os servidores ocupantes 
de cargo público receberam tratamento d iferenciado no tocante aos direitos 
soc iais. Com efeito, apenas detenninados direitos sociais foram outorgados 
aos trabalhadores domésticos (art. 7 .º, parágrafo único) e aos servidores 
ocupan tes de  cargo público (art. 39, § 3 .º). 

Lei complementar deverá prever a indenização compensatória para o 
trabalhador que vier a ser dispensado sem justa causa ou arbitrariamente. 
Enquanto não for publ icada essa lei complementar, a indenização está res
trita ao pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS realizados em favor do empregado 
(CF, art. 7 .º, 1, conjugado com o art. 1 O, 1, do ADCT). 
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Até que seja  publi cada a lei complementar a que se refere o art. 7.0, 
inciso 1, da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
(ADCT, art. 1 0): 

a) do empregado e leito para cargo de d ireção de comissões internas de pre
venção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após 
o final de seu mandato; 

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses 
após o parto. 

O seguro-desemprego só é devido no desemprego invol u nt á r i o .  Se o 
empregado voluntariamente pede dispensa, não há que se falar em direito 
ao seguro-desemprego (CF, art. 7 .0, I I) .  O seguro-desemprego é devido 
ao empregado u rbano e rural  e, nos tem10s em que estabelecido em lei ,  
também ao trabalhador doméstico (CF, art. 7.0, parágrafo único). Constitui 
beneficio de natureza previdenciária, custeado com parte da arrecadação da 
Contribuição para o PIS/PASEP, nos tennos do art. 239 da Carta da República .  

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido ao em
pregado rura l e u rbano e, nos tennos em que estabelecido em lei, ao tra
balhador doméstico (CF, art. 7 .0, parágrafo único). O FGTS não é dire i to 
dos servidores públicos estatutários. 

Estabelece a Constituição Federal que o salário mínimo é fi x a d o  por 

lri ,  em valor nacionalmente unificado (art. 7.0, IV). Entretanto, segundo 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, pode a lei prever que a mera 
declaração do valor do salário mínimo seja feita por decreto do Presidente 
da República, desde que a lei estabeleça critérios e parâmetros objetivos 
e bem definidos a serem observados para o cálculo desse valor. Segundo 
a Corte Suprema, em tal hipótese, ocorre mera aplicação aritmética, nos 
termos legalmente previstos, dos índices, fórmulas e period icidade fixados 
pelo Congresso Nacional, a serem expostos por meio de decreto presiden
cial, o qual não estará inovando a ordem j urídica. Não resta caracterizada, 
dessa forma, delegação para que o Presidente da Repúbl ica fixe o valor do 
salário mínimo, o que, caso ocorresse, seria inconstitucional. O que a lei 
pode fazer é atribuir ao Presidente da República, sem qualquer margem de 
discricionariedade, apenas a divulgação do montante a que corresponderá o 
salário mínimo, obtido pelo valor reajustado e aumentado consoante os ín
dices fixados pelo Congresso Nacional na própria lei. Nas palavras de nosso 
Tribunal Maior, não resulta violada a exigência consti tucional de lei formal 
para fixação do valor do salário mínimo quando a lei atribui ao Presidente da 
República, exclusivamente, competência para aplicar os índices nela definidos 
para reajuste e aumento, divulgando o valor nominal do salário mínimo por 
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meio de decreto, h ipótese em que "não há i novação da ordem jurídica nem 
nova fixação de valor". 1 27 

A jornada normal máxima de trabalho permitida é de oito horas por dia 
e quarenta e quatro semanais. Poderá ser prestado mais trabalho, mas será em 
jornada extraordinária, o que impl ica o pagamento do adicional de hora-extra, 
de no mínimo 50%, ou compensação. Essa j ornada constitucional poderá ser 
reduzida, mediante negociação co letiva (CF, art. 7.0, X I I I) .  

Se  o trabalho é prestado em turnos in interruptos de revezamento, caracte
rizado pela realização, de forma alternada, de atividades nos períodos diurno 
e noturno, com frequência diária, semanal, quinzenal ou mensal, a jornada 
será de seis horas diárias; mas essa jornada poderá ser alterada (para mais ou 
para menos), mediante negociação coletiva (CF, art. 7 .0, XIV) .  Os i ntervalos 
fixados para descanso e a l imentação durante a jornada de seis horas não 
descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o 
efeito de incidência do art. 7.0, XIV, da Constituição (Súmula 675 do STF). 

O inciso XXI do art. 7.0 do Texto Magno assegura aviso prévio propor
cional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei . 
Observe-se que esse dispositivo constitucional evidencia duas regras distintas a 
respeito da duração do aviso prévio: a proporcionalidade do aviso prévio ao 
tempo de serviço do empregado e a duração mínima do aviso prévio, que é 
fixada em trinta d ias, independentemente do tempo de serviço do empregado. 

A duração mínima do aviso prévio é regra constitucional de eficácia plena, 
de imediata apl icação aos contratos de trabalho firmados a partir da promulga
ção da Carta Política, e também àqueles em curso na data de sua promulgação. 
Enfim, desde a promulgação da Constituição Federal, nenhum aviso prévio pôde 
mais ser concedido com duração inferior a trinta dias. 

A p roporc iona l idade da duração do aviso prévio ao tempo de serviço do 
empregado, porém, não foi prevista em regra constitucional de eficácia plena. 
Trata-se de norma de eficácia l imitada, dependente de regulamentação pelo 
legislador ordinário. 

Pois bem, somente 23 anos após a promulgação da Constituição Federal a 
proporcional idade do aviso prévio foi ,  enfim, estabelecida pelo legislador ordi
nário, por meio da Lei 1 2.506, de 1 1  de outubro de 20 1 1  ! 

De acordo com a le i ,  o empregado com menos de um ano de serviço 
na mesma empresa terá direito a trinta d ias de aviso prévio. Uma vez com
pletado um ano de serviço na mesma empresa, serão acrescidos três dias 
por ano de serv iço prestado, até o atingimento de sessenta dias, perfazendo, 
portanto, um l imi te máximo de noventa d ias .  

"' ADI  4.568/DF, rei. M in .  Cármen Lúcia, 03.1 1 .2011 (Informativos 646 e 660 do STF). 
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Desse modo, além dos trinta dias mínimos assegurados pela Constituição 
Federal, o empregado fará jus a outros três dias por ano de serviço prestado 
na mesma empresa, isto é: um ano completo de serviço gera 33  dias de aviso 
prévio; dóis anos de serviço geram direito a 36 dias de aviso prévio; três anos 
de serviço dão d ireito a 39 dias de aviso prévio - e assim sucessivamente, 
até atingir a duração máxima de noventa dias (aos 20 anos de serviço). Atin
gida a duração máxima de noventa dias, o aviso prévio será, daí por diante, 
invariavelmente, de noventa dias. 

A prescrição quanto a créditos · resultantes das relações de trabalho é a 
mesma para os trabalhadores urbanos e rurais: cinco anos durante o contrato 
de trabalho� até o limite de dois anos após a extinção do contrato (CF, art. 
7.º, XXIX). 

Assim, durante o vínculo de emprego, se o empregado ajuizar uma 
reclamação trabalhista contra seu empregador, poderá requerer os créditos 
trabalhistas relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho. Quando 
é extinto o contrato de trabalho, ele também poderá pleitear na Justiça do 
Trabalho os direitos dos últimos cinco anos, mas só poderá ingressar com a 
reclamação trabalhista até dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 
A partir da cessação do contrato de trabalho, o prazo começa a correr contra 
o empregado: cada dia em que permanece inerte, ele perde um dia de direito 
(se ele ingressar com a ação no último dia dos dois anos, só poderá pleitear 
direitos relativos aos últimos três anos do contrato de trabalho). 

Deve-se enfatizar que, em razão de importantíssima decisão do Supremo 
Tribunal Federal, esse prazo prescricional de cinco anos, aplicável aos créditos 
resultantes das relações de trabalho, passou a alcançar, também, as ações de 
cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), no tocante à falta de depósitos perpetrada a partir de 1 3  de novembro 
de 20 14. Significa dizer que, para os depósitos que deixaram de ser efetuados 
a partir de 1 3  de novembro de 201 4, a prescrição trintenária (de trinta anos) 
do FGTS

. 
- anteriormente prevista na Súmula 362 do Tribunal Superior do 

Trabalho _:: não será aplicada, e · sim a prescrição quinquenal estabelecida no 
inciso XXIX do art. 7.º da Constituição da República. 128 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1 988, 
foram conferidos ao trabalhador doméstico os seguintes direitos sociais (CF, 
art. 7 .0, parágrafo único; cm sua redação origin:íria): 

salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua famíl ia  com moradia, a l imen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

12• ARE 709.212/DF, rei. Min. Gilmar Mendes. 1 3. 1 1 .2014. 
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social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim ;  

irredutibi lidade do  salário, salvo o disposto em convenção ou acordo cole
tivo; 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da  
aposentadoria; 

repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 
que o salário normal; 

l icença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 
cento e vinte dias; 

licença-paternidade, nos termos fixados em lei ;  

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 
dias, nos termos da lei ; 

aposentadoria; 

integração à previdência social. 

Posteriormente, em abril de 20 1 3 , os d ireitos sociais do trabalhador 
doméstico foram significativamente a m pliados pela EC 72/20 1 3, a qual 
deu nova redação ao parágrafo único do art. 7 .0 da Constituição Federal, que 
passou a ser a seguinte: 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI ,  VII ,  VI I I ,  X, 

XII I ,  XV, XVI, XVII, XVIII ,  XIX, XXI, XXII ,  XXIV, XXVl, 

XXX, XXXI e XXX l l l  e, atendidas as condições estabelecidas 
em lei e observada a simplificação do cumprimento das obriga
ções tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas pecul iaridades, os previstos nos incisos J, 

I I ,  Ili, IX, XII, XXV e XXVIII ,  bem como a sua integração à 
previdência social. 

Como se vê, a EC 72/20 1 3  acrescentou ao rol dos direitos que foram 
originalmente assegurados pela Constituição de 1 988 ao trabalhador doméstico 
diversos outros dire i tos, enumerados em grande parte dos incisos do art. 7.º 
da Carta Política. 

Entretanto, ao efetivar esse acréscimo, a EC 72/20 I 3 classificou os novos 
direitos, por ela reconhecidos ao doméstico, em dois grupos, a saber: (a) 
direitos de exercício imediato (eficácia plena) e (b) direitos de exercício 
d iferido (eficácia limitada), dependente do atendimento de condições esta
belecidas em lei, bem como da observância à simplificação do cumprimento 
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das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades. 

Foram os seguintes os direitos reconhecidos ao trabalhador doméstico 
pela EC 72120 1 3 :  

a) de exercício imediato:  

garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável ;  

proteção do salário na forma da le i ,  constituindo crime sua retenção 
dolosa; 

duração do trabalho nonnal não superior a oito horas diárias e quarenta 
e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

remuneração do serviço extraord inário superior, no mínimo, em cinquenta 
por cento à do normal; 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civi l; 

proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência; 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

b) de exercício diferido, condicionado ao atendimento de condições estabele
cidas em lei, e observada a simplificação do cumprimento das obrigações 
tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades: 

relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização com
pensatória, dentre outros direitos; 

seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

fundo de garantia do tempo de serviço; 

remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 
renda nos tennos da lei; 

assistência gratu ita aos fi lhos e dependentes desde o nascimento até 5 
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; 

seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 
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É i mportante esclarecer que, mesmo depois da EC 72/20 1 3, não é correto 
afirmar que o empregado doméstico tenha todos os dire itos soc iais previstos 
no art. 7 .º  da Constituição. De fato, não estão na l ista do parágrafo único 
desse artigo, com a redação dada pela EC 72/20 1 3, os incisos V, XI, XIV, 
XX, XXI ! l ,  XXVl l , XX l X, XXX I I  e XXXIV; vale d izer, as normas do art. 
7.0 da Constituição estabelecidas em tais incisos continuam não se aplicando 
ao trabalhador doméstico. 

5.3. Direitos socia i s  coletivos dos traba lhadores (arts. 8.0 a 1 1 )  

É l ivre a criação de sindicatos, mas eles deverão ser registrados no ór
gão competente, 1 29 cabendo aos trabalhadores ou empregadores i nteressados 
estabelecer a base territorial respectiva (CF, art. 8 .º, I I ). 

Essa l iberdade, porém, não é absoluta, pois a base territorial não poderá 
ser inferior à área de um município e na mesma base territoria l  é vedada a 
criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
da mesma categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores). 
Em caso de conflito, reso lve-se pela aplicação do princípio da anterioridade, 
isto é, a representação da categoria caberá à entidade que primeiro realizou 
o seu registro no órgão competente. 

A assembleia-geral fixará a contribuição para custeio do sistema confe
derativo, que não terá natureza de tributo (tributo só pode ser criado por lei) 
e só é devida pelos fi l i ados ao sindicato. Porém, além dessa contribuição, 
existe outra, fixada em lei, de natureza tributária e devida por todo traba
lhador, fi l iado ou não fi l i ado ao sindicato (CF, art. 8.0, IV, conjugado com o 
art. 1 49). Temos, assim, duas contribuições previstas no inciso IV  do art. 8 .º 
da Constituição : a contribuição confederativa, fixada pela assembleia-geral e 
devida somente pelos fil iados, e a contribuição sindical, instituída por lei e 
devida por todos os trabalhadores, fi l iados ou não à entidade sindical . 

CONTRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES 
Cdnfeidératlvéi ' '  . ' l j 

·. ' ' ' Sindical · ··,e.,:· '·' 
:,.1 \� ., , • •  1 \, : ,.-. ; ' ·· �  �\ � 1 ·. 

· ' 

Fixada pela assembleia-geral Fixada por lei 

Natureza não tributária Natureza tributária 

Devida apenas pelos trabalhadores filiados Devida por todos os trabalhadores, filiados ou 
ao sindicato não ao sindicato 

119 Atualmente, o órgão competente para o registro dos sindicados é o Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

· 
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Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se fil iado a sindicato (CF, 
art. 8.º, V). 

Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou in
dividuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, 
sendo obrigatória a sua participação nas negociações coletivas de trabalho 
(CF, art. 8.º, III e VI). 

Com fundamento nesses dispositivos constitucionais, o Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento de que o sindicato pode atuar na defesa de 
todos e quaisquer direitos subjetivos, individuais e coletivos, dos integrantes 
da categoria por ele representada . 1 30 S ignifica dizer que o sindicato poderá 
defender o empregado nas ações coletivas ou individuais para a garantia 
de qualquer direito relacionado ao vínculo empregatício, tanto nas ações 
de conhecimento como na l iquidação de sentenças ou na execução forçada 
das sentenças. É vedada a dispensa do empregado sind ical izado a partir  do 
registro da candidatura a cargo de d ireção ou representação sindical e, se 
e leito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei (CF, art. 8 .0, VI I I ) .  

É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender. O direito de greve dos trabalhadores é norma autoapl icável, 
já  devidamente regulamentada por lei (CF, art. 9.º) . 1 3 1  

O direito de greve, porém, não é absoluto: as  necessidades inadiáveis da 
comunidade deverão ser atendidas e aqueles que abusarem desse direito durante 
o movimento paredista sujeitar-se-ão às penas da lei (CF, art. 9.º, §§ I .º e 2.º). 

É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos co
legiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previ
denciários sejam objeto de discussão e deliberação (CF, art. 1 O). 

Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a e leição 
de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover- lhes o 
entendimento direto com os empregadores (CF, art. 1 1 ) .  

5.4. A problemática da concretização dos direitos sociais: reserva 

do possível, garantia do mínimo existencial e implementação 
de políticas públicas pelo Poder Judiciário 

Os direitos sociais, por exigirem disponibil idade financeira do Estado para 
sua efetiva concretização, estão sujeitos à denominada c láusu la  de reserva 
do financeira mente possível, ou, simplesmente, reserva do possível. Essa 

130 RE 210.029, rei. Min. Carlos Velloso. 1 2 .06.2006. 
"' Lei 7.783, de 28.06.1 989. 
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cláusula, ou princípio implíci to, tem como consequência o reconheci mento 
de que os dire i tos sociais assegurados na Constituição devem, sim, ser efe
tivados pelo Poder Público,  mas na medida exata em que isso sej a  possível. 

É importante entender que esse princípio não significa um "salvo conduto" 
para o Estado deixar de cumprir suas obrigações sob uma alegação genérica 
de que "não existem recursos suficientes". A não efetivação, ou efetivação 
apenas parc ial ,  de direitos constitucionalmente assegurados somente se j ustifica 
se, em cada caso, for possível demonstrar a impossibi l idade financeira (ou 
econômica) de sua concretização pelo Estado. 

Um exemplo sobremodo i lustrativo temos na previsão constitucional 
relativa ao salário mínimo. Diz o inciso IV do art. 7 .0 da Carta Política que 
o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do 
trabalhador e às de sua famíl ia com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social .  

Supondo que se chegasse à conclusão de que, para cumprir o desiderato 
constitucional, seria necessário dobrar o valor do salário mínimo, poderia ser 
efetivamente exigida do Poder Público a adoção dessa medida? 

A resposta é negativa, exatamente pela incidência da cláusula de "reserva 
do possível". Ora, se o Poder Público simplesmente editasse lei dobrando 
o valor do salário mínimo, isso certamente desorganizaria toda a economia 
nacional ,  sendo possível demonstrar, objetivamente, que tal fato inviabi l izaria 
as contas da previdência social, que acarretaria um quadro agudo de infor
malidade no mercado de trabalho ( trabalhadores sem "carteira assinada"), 
que profligaria as contas dos municípios e estados pelo gasto com o funcio
nalismo, que todo esse desequi l íbrio implicaria descontrole inflacionário etc. 

Assim, embora seja evidente que o valor atual do salário mínimo não 
cumpre a determinação constitucional vazada no inciso IV do art. 7 .0, não 
se pode exigir um reajuste vultoso e imediato de seu valor, porque essa 
providência esbarra na cláusula d e  reserva do possível . 

De outro lado, temos o princípio d a  garantia do mínimo existencial,  
também postulado implícito na Constituição Federal de 1 988, que a tua  como 
um l imi te à cláusula da  reserva do financeiramen te possível .  

Objetivamente, sign ifica dizer que a dificuldade estatal decorrente da 
l imitação dos recursos financei ros disponíveis (reserva do financeiramente 
possível) não afasta o dever do Estado de garantir, em termos de direitos 
sociais, um mínimo necessário para a existência digna da população (garan tia  
do mín imo existencial) .  

Corolário direto do princípio da d ignidade da pessoa humana, o postulado 
constitucional (implícito) da garantia do m ínimo existencial não pennite que o 
Estado negue - nem mesmo sob a invocação da insuficiência de recursos finan
ceiros - o direito a prestações sociais mínimas, capazes de assegurar, à pessoa, 
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condições adequadas de existência digna, com acesso efetivo ao direito geral de 
liberdade e, também, a prestações positivas estatais viabilizadoras da plena fruição 
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção 
i ntegral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência 
social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. 

Sabe-se, ademais, que no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário não se inclui - em homenagem ao postulado da separação de 
Poderes - a atribuição de formular e implementar políticas públ icas, função 
típica dos Poderes Legislativo e Executivo. 

Não obstante, o STF tem rei terado em seus julgados que o caráter pro
gramático das normas sociais inscritas no texto da Carta Pol ítica não autoriza 
o Poder Público a invocar de forma i rresponsável a "reserva do possível", 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade. Assim, a 
cláusula da "reserva do possível" não pode ser invocada levianamente pelo 
Estado com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, salvo quando possa ser objetivamente demonstrado que ine
xiste disponibi lidade financeira do Estado para tomar efetivas as prestações 
positivas dele reclamadas, ou que falta razoabilidade à pretensão individual 
ou coletiva deduzida em face do Poder Públ ico. 

Em plena consonância com essa orientação, o STF determinou que o 
Município de Porto A legre arcasse com o pagamento de exame médico em 
paciente menor de idade, destituído de recursos financeiros, vítima de artrite 
reumatoide juveni l  e imunodeficiência primária. 1 32 Nas palavras do Ministro 
Celso de Mello, "o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa 
jurídica indisponível assegurada à general idade das pessoas pela própria 
Constituição da República", e o Poder Públ ico deve "garantir, aos cidadãos, 
o acesso universal e igual itário à assistência médico-hospitalar". 

Nessa mesma l inha, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a um 
paciente portador do vírus HIV/AIDS o direito à distribuição gratuita de 
medicamentos, firmando entendimento de que tal medida - distribuição gra
tuita de medicamentos a pessoas carentes - é dever constitucional do Poder 
Público, a fim de dar "efetividade a preceitos fundamentais da Constituição 
da República (arts. 5.º, caput, e 1 96)". 133 

A verdade é que o Supremo Tribunal Federal confere tamanha relevância 
ao desiderato constitucional de tomar efetivos os direitos sociais fundamentais 
que, em i números casos, tem determinado até mesmo o bloqueio de verbas 
públ icas do ente federado, em favor de pessoas hipossuficientes, a fim de 

132 AI 457.544/RS, rei. Min. Celso de Mello. 02.03.2004. 
m R E-AgR 273.834/RS. rei. Min. Celso de Mello, 31 . 1 0.2000. 
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lhes assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos, como corolário dos 
direitos à saúde e à vida. 1 34 

A doutrina constituc ionalista e o próprio Poder Judiciário reconhecem 
perfei tamente que decisões como essas envolvem amiúde um di lema de 
muito difíci l  solução, sobretudo quando se trata de determinar ao Estado 
que custeie tratamentos médicos extremamente dispendiosos e de reduzidas 
chances de sucesso. Nessas situações, afirma-se que o Judiciário enfrenta as 
chamadas "escol has trágicas" (tragic choices), expressão empregada com o 
escopo de traduzir a tensão dialética existente entre o desejo de atender um 
pedido de concretização de direito social (muitas vezes, de alto custo), de 
um lado, e as dificu ldades governamentais de viabil izar a alocação racional 
dos seus escassos recursos financeiros, de outro. 

Todos esses aspectos concernentes à concretização dos direitos sociais 
- eficácia do conteúdo programático dos direitos sociais, reserva do finan
ceiramente possível, garantia do mín imo existencial, omissão dos Poderes 
Públicos e implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário - têm 
sido reiteradamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, diante de 
controvérsias a ele submetidas. Com efeito, ao examinar a omissão do Poder 
Público no tocante à obrigação constitucional de implementação de direitos 
soc iais - tais como o direito à distribuição gratuita de medicamentos a pacientes 
com AIDS (RE 27 1 .286/RS, rei .  Min .  Celso de Mello, 1 2.09.2000); o direito 
à educação infantil (ADPF/DF 45, rei .  Min .  Celso de Mello, 29.04 .2004); o 
direito à vida e à saúde ( RE 393 . 1 75/RS, re i .  Min .  Celso de Mello, O 1 .02 .2006) 
-, a jurisprudência do STF tem assentado importantes entendimentos, por 
nós resumidos nos parágrafos seguintes (a partir de transcrições de trechos 
dos ju lgados acima indicados, todos de lavra do Ministro Celso de Mello): 

Modal idades de in consti tucionalidade 

O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação 
estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de in
constitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do 
Poder Público, que age ou edita nonnas em desacordo com o 
que dispõe a Constituição, ofendendo, assim, os preceitos e os 
princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, 
que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitu
cionalidade por ação. Se o Estado deixar de adotar as medidas 
necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, 
em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-

'" RE 580. 1 67/RS, rei. Min. Eros Grau, 1 1 .03.2008 (DJE-54, de 26.03.2008); RE 562.528/RS, 
rei. Min. Ellen Gracie, 28.04.2009 (DJE-87, de 12.05.2009); Al-AgR 553.71 2/RS, rei. Min. 
Ricardo Lewandowski, 1 9.05.2009 (DJE- 1 04,  de 04.06.2009); RE 607.582/RS, rei. Min. Ellen 
Gracie, 02.09.20 1 0  (DJE-171 , de 1 4.09.2010). 
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-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a 
Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto 
constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total ,  quando é 
nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente 
a medida efetivada pelo Poder Público. 

A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em 
menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional 
- qual ifica-se como comportamento revestido da maior gravi
dade pol í tico-jurídica, uma vez que, mediante inércia, o Poder 
Público também desrespeita a Constituição, também ofende 
direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de 
medidas concretizadoras, a própria aplicabil idade dos postulados 
e princípios da Lei Fundamenta l .  

Alcance d a  natureza progr:mullica das  normas constitucionais 
O caráter programático das regras inscritas no texto da Carta 
Política não pode converter-se em promessa constitucional 
inconsequente, sob pena de o Poder Públ ico, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 
maneira i legítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao 
que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 

Uso da argu ição de descu mprimento de preceito fu n d a mental 

- ADPF na b usca de implementação de políticas p ú blicas 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 
qualifica-se como instrumento idôneo e apto a viabil izar a 
concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto 
da Carta Política, venham a ser descumpridas, total ou parcial
mente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando 
inscrito na própria Constituição da República. 

Concretização dos direitos sociais e a cláusula d e  "reserva 
do possível" 

Não se pode deixar de conferir significativo relevo ao tema 
pertinente à "reserva do possível", notadamente em sede de 
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos 
de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), 
cujo adimplemento, pelo Poder Públ ico, impõe e exige, deste, 
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogati
vas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela 
gradualidade de seu processo de concretização -- depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordi
nado às possibi l idades orçamentárias do Estado, de tal modo 
que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-
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-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente 
exigir, considerada a l im i tação material referida, a i mediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 

Não se mostrará l íc i to, no entanto, ao Poder Públ ico, em tal 
hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade 
financeira e/ou político-administrativa -, criar obstáculo arti
ficial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito 
de fraudar, de frustrar e de inviabil izar o estabelecimento e a 
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 
materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do 
possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetiva
mente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 
final idade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governa
mental negativa, puder resultar nul ificação ou, até mesmo, ani
quilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 
de essencial fundamental idade. 

Form u l ação e implementação excepcional de po lít icas pú
blicas pe lo  Pod er J udiciário 

É certo que não se inclui ,  ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário a atribuição de fom1ular e de 
implementar pol íticas públ icas, pois, nesse domínio, o encargo 
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, 
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os encargos político
-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com 
tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que 
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públ icas 
dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por de
legação popular, receberam investidura em mandato eletivo, 
cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, 
a l i berdade de conformação do legislador, nem a de atuação 
do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem 
de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de 
neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, 
econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de 
urna injustificável i nércia estatal ou de um abusivo comporta
mento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador 
de um conjunto i rredutível de condições mínimas necessárias 
a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 
indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já  

263 
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enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um impera
tivo ético-jurídico -, a possibil idade de intervenção do Poder 
Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens 
cuja  fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. 

5.5. Direitos sociais e o princípio da proibição de retrocesso 
social (effet c/iquet) 

É sabido que os direitos sociais vinculam o legislador infraconstitucional, 
exigindo deste um comportamento positivo para a concretização do desiderato 
constitucional, traduzido na regulamentação dos serviços e políticas públ i 
cas. Exigem, também, que, ao regulamentar tais direitos, o legislador o faça 
respeitando o denominado "núcleo essencial'', isto é, sem impor condições 
desarrazoadas ou que tornem impraticável o direito previsto pelo constituinte, 
sob pena de i nconstitucionalidade. Seria flagrantemente inconstitucional, por 
exemplo, uma lei ordinária que, editada para regulamentar o direito de greve, 
tomasse impraticável o exercício desse direito soc ial. 

Questão polêmica no constitucionalismo moderno diz respeito ao chamado 
princípio da proibição de retrocesso social, que, embora ainda não esteja 
expressamente previsto no nosso atual texto constitucional, tem encontrado cres
cente acolhida no âmbito da doutrina mais afinada com a concepção do Estado 
democrático de Direito (e social), consagrado pela nossa ordem constitucional. 

Esse princípio da vedação de retrocesso (também conhecido pela expressão 
francesa effet cliquei) visa a impedir que o legislador venha a desconstituir 
pura e simplesmente o grau de concretização que ele próprio havia dado às 
normas da Constituição, especialmente quando se cuida de normas constitu
cionais que, em maior ou menor escala, acabam por depender dessas normas 
infraconstitucionais para alcançarem sua plena eficácia e efetividade. Significa 
que, uma vez regulamentado determinado dispositivo constitucional, de índole 
social, o legislador não poderia, ulterionnente, retroceder no tocante à matéria, 
revogando ou prejudicando o direito já reconhecido ou concretizado. 

Na realidade, a proibição do retrocesso em matéria social traduz verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (por 
exemplo, o direito à saúde e o direito à educação), impedindo, em consequên
cia, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, 
venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas h ipóteses em que políticas 
compensatórias sejam implementadas pelas instâncias governamentais. 

Por outras palavras: em matéria de direitos sociais, as tarefas constitu
cionais impostas ao Estado concernentes à criação de certas instituições ou 
serviços não o obrigam apenas a instituí-los; obrigam-no, também, a não os 
abolir, uma vez criados. Assim, a partir do momento em que o Estado cumpre 
(total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas para real izar 
um direito social, o respeito constitucional a esse direito deixa de consistir 
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(ou deixa de consistir apenas) em uma obrigação positiva, para se transfonnar 
(ou passar t a m bé m  a ser) em uma obrigação negativa. O Estado, que estava 
obrigado a atuar para dar satisfação ao direito social, passa a estar obrigado, 
também, a abster-se de atentar contra a concretização dada a esse direito. 

Com base no princípio da proibição de retrocesso, especialmente em 
matéria de direitos fundamentais sociais, o que se pretende é evitar que o 
legislador venha a revogar (no todo ou em parte essencial) um ou mais di
p lomas infraconstitucionais que já concretizaram, normativamente, um direito 
soc ial consti tucionalmente consagrado. Nessas situações, de retrocesso no 
tocante à discipl ina de determinado direito social (por exemplo, revogação 
pura e simples de uma lei que houvesse regulamentado um direito social 
constitucional, implementando-o normativamente), defendem os ideólogos do 
postulado da vedação de retrocesso que o procedimento poderia ser impug
nado perante o Poder Judiciário, invocando-se a sua inconstitucionalidade. 

O renomado constitucionalista J. J .  Gomes Canotilho refere-se ao prin
cípio da proibição de retrocesso social nos termos seguintes: 

O núc leo essenc ia l  dos direitos sociais já rea l izado e efetivado 
através de medidas legislativas deve considerar-se constitucio
nalmente garantido, sendo inconsti tucionais quaisquer medidas 
que, sem a criação de outros esquemas a l ternativos ou compen
satórios, se traduzam na prática numa "anulação", "revogação" 
o u  "aniqui lação" pura e simples desse núcleo essencial .  

Por fim, é relevante observar que os autores que propõem a necessidade de 
observância do princípio da vedação de retrocesso social enfatizam estar tam
bém a ele adstrito o legislador constituinte derivado (na elaboração de emendas 
à Constituição), e não apenas o legislador infraconstitucional (na elaboração 
das leis). Dessa forma, afrontaria o postulado da proibição de retrocesso, por 
exemplo, uma emenda à atual Constituição que pretendesse simplesmente su
primir algum dos direitos sociais do rol constante do seu art. 6.0• 

6. NACIONALIDADE 

6.1 . Noções 

N ac i o n a l i dade é o vínculo jurídico-político de direito público interno, 
que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão do Estado. 

Cada Estado é l ivre para dizer quais são os seus nacionais. Serão na
cionais de um Estado, portanto, aqueles que o seu Direito definir como tais; 
os demais serão estrangeiros: todos aqueles que não são tidos por nacionais 
em um determinado Estado são, perante ele, estrangeiros. · 
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Nação é o agrupamento humano cujos membros, fixados num território, 
são l igados por laços históricos, culturais, econômicos e l i nguísticos; o fato 
de possuírem as mesmas tradições e costumes, bem como a consciência 
coletiva dão os contornos ao conceito de nação. 

Povo é o conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado, é o ele
mento humano do Estado, l igado a este pelo v ínculo da nacionalidade. 

Popu lação é conceito meramente demográfico, mais amplo que o conceito 
de povo, util izado para designar o conj unto de residentes de um território, 
quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. 

Nacionais são todos aqueles que o Direito de um Estado define como 
tais; são todos aqueles que se encontram presos ao Estado por um vínculo 
jurídico que os qualifica como seus integrantes. 

Cidadão é conceito restrito, para designar os nacionais (natos ou natu
ral izados) no gozo dos direitos pol íticos e participantes da vida do Estado. 

Estrangeiros são todos aqueles que não são tidos por nacionais, em re
lação a um determinado Estado, isto é, as pessoas a que o Direito do Estado 
não atribuiu a qualidade de nacionais. 

Polipátrida é aquele que possui mais de uma nacionalidade, em razão 
de o seu nascimento o enquadrar em distintas regras de aquisição de nacio
nalidade. Dois ou mais Estados reconhecem uma determinada pessoa como 
seu nacional, dando origem à multinacionalidade. Essa situação ocorre, por 
exemplo, com os filhos oriundos de Estado que adota o critério ius sangui
nis (nacionalidade determinada pela ascendência), quando nascem em um 
Estado que acolhe o critério ius so/is (nacionalidade determinada pelo local 
do nascimento). 

Si tuação de polipátrida ocorre com os filhos de italianos nascidos no 
Brasil .  Como o Brasil adota o critério do ius solis, os fi lhos de ital ianos aqui 
nascidos, desde que seus pais não estejam a serviço da Itália, adquirirão, de 
pronto, necessária e automaticamente, a nacionalidade brasileira. Como a I tália 
adota o critério ius sanguinis, os filhos de italianos, nascidos onde quer que 
seja, são, para aquele país, italianos. Logo, os fi lhos de italianos nascidos no 
Brasil adquirem, por força da legislação italiana, dupla nacionalidade. 

Apátrida ("sem pátria" ou heimatlos) é aquele que, dada a circunstân
cia de seu nascimento, não adquire nacional idade, por não se enquadrar em 
nenhum critério estatal que lhe atribua nacionalidade. 

É o que ocorre, em princípio, com um fi lho de brasileiro nascido na Itália, 
se seus pais não estiverem a serviço do Brasil .  Não será ele italiano, porque 
a Itália adota o critério ius sanguinis, segundo o qual somente será italiano o 
descendente de italiano. Por outro lado, não será brasileiro, porque, como o Brasil 
adota o critério ius so/is, ninguém será considerado automaticamente brasileiro 
pelo simples fato de ter pais brasi leiros, se nascido em outro Estado. 
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6.2. Espécies de nacionalidade 

A nacional idade pode ser primária (de origem ou originária) ou secun
dária (adquirida). 

A nacionalidade primária resulta de fato natural (nascimento), a partir do 
qual, de acordo com os critérios adotados pelo Estado (sanguíneos ou territo
riais), será estabelecida. Cuida-se de aquisição involuntária de nacionalidade, 
decorrente do simples nascimento ligado a um critério estabelecido pelo Estado. 

A nacionalidade secundária é a que se adquire por ato volitivo, depois 
do nascimento (em regra, pela naturalização). Cuida-se de aquisição voluntária 
de nacional idade, resultante da man i festação de um ato de vontade. 

6.3. Critérios de atribuição de nacionalidade 

São dois os critérios para a atribuição da nacionalidade primária, ambos 
partindo do nascimento da pessoa: o de origem sanguínea - ius sanguinis .:._ e 
o de origem territorial - ius solis. 

O critério ius sanguinis funda-se no vínculo do sangue, segundo o qual 
será nacional todo aquele que for filho de nacionais, independentemente do 
local de nascimento. 

O critério ius solis atribui a nacional idade a quem nasce no território do 
Estado que o adota, i ndependentemente da nacionalidade dos ascendentes. 

A Constituição Federal de 1 988 adotou, como regra, o critério ius solis, 

admitindo, porém, l igeiras atenuações. Portanto, no Brasi l ,  não só o critério 
ius solis determina a nacional idade; existem si tuações de preponderância do 
critério ius sanguinis. 

6.4. Brasi leiros natos (aquisição originária) 

São brasileiros natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estran
geiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 

Nessa h ipótese, adotou a Constituição o critério ius solis (origem terri
torial), considerando nato aquele nascido no território brasi leiro, i ndependen
temente da nacionalidade dos ascendentes. 

A Constituição, porém, estabelece uma exceção ao critério ius solis, ex
cluindo da nacional idade brasi leira os filhos de pais estrangeiros que estejam 
a serviço de seu país. 

São dois, portanto, os requisitos para o afastamento do critério ius solis: ( i) 
ambos os pais estrangeiros; ( i i )  pelo menos um deles estar a serviço de seu país 
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de origem (se aqui estiverem a passeio, ou a serviço de empresa privada, ou de 
outro país que não o seu de origem, o filho aqui nascido será brasileiro nato). 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasi l ; 

Nessa hipótese, o legislador constituinte adotou o critério ius sanguinis, 
combinado com um requisito adicional, qual seja, a necessidade de que o 
pai ou a mãe brasileiros (ou ambos, evidentemente), natos ou naturalizados, 
estejam a serviço da República Federativa do Brasil (critério funcional). 

São dois, portanto, os requisitos: (i) ser fi lho de pai brasileiro ou mãe 
brasileira; ( i i)  o pai ou a mãe (ou ambos) devem estar a serviço da Repú
bl ica Federativa do Brasil, abrangendo qualquer serviço público prestado 
pelos órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos 
estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasi leira, desde que 
sejam registrados em repartição brasi leira competente ou venham a residir 
na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.1JS 

Essa hipótese de aquisição originária da nacionalidade brasileira, constante 
do art. 1 2, inciso 1, alínea "c", sofreu duas modificações em seu regramento cons
titucional inicial, estabelecido pela Assembleia Nacional Constituinte, em 1 988. 

Com efeito, o texto originário da Constituição, promulgado em 05. l 0. 1 988, 
em seu art. 12, 1, "c", considerava brasileiros natos "os nascidos no estran
geiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa 
do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, 
pela nacionalidade brasileira". 

Posteriormente, a Emenda Constitucional de Revisão 3/ 1 994, suprimiu 
a possibilidade de aquisição da nacionalidade brasileira pelo registro em 
repartição brasileira competente, passando a dispor que são brasileiros natos 
"os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
venham a residir na República Federativa do Brasi l  e optem, em qualquer 
tempo, pela nacionalidade brasileira". 

Finalmente, a Emenda Constitucional 54/2007, voltou a permitir a 
aquisição da nacionalidade brasileira pelo registro em repartição brasileira 
competente, considerando brasi leiros natos "os nascidos no estrangeiro de 
pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em reparti
ção brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do 

m Redação dada pela EC 54, de 20.09.2007. 
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Bras i l  e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacional idade brasi leira" (art. 1 2, 1 ,  "c"). 136 

Essa h ipótese aplica-se àquele que tenha nascido no estrangeiro, de pai 
brasi l e i ro ou mãe brasileira, quando estes - pai brasileiro e mãe brasi leira -
não estejam a serviço do Brasil (caso estivessem, o fi lho seria, de pronto, 
brasi l e iro nato, por enquadramento na hipótese precedente). 

Percebe-se que há duas possibilidades distintas de aquisição de nacionalidade 
com base nesse art. 1 2, 1, "c", da Constituição, em sua redação atual (assim como 
havia pela redação originária): (a) registro em repartição brasi leira; e (b) vir o 
nascido no estrangeiro residir no Brasil e optar, quando atingida a maioridade. 

A segunda possibil idade é hipótese de nacionalidade originária potesta
tiv a, uma vez que, manifestada a opção, não se pode recusar o reconheci
mento da nacionalidade ao interessado. É ato que depende exclusivamente 
da vontade do interessado. 

Anote-se que ambas as possibil idades são fundadas no critério ius san
guinis, exigi ndo-se, porém, alternativamente: 

a)  o registro em repartição brasileira competente; ou 

b) a residência no território brasileiro e, uma vez adquirida a maioridade, 
expressa opção pela nacionalidade brasi leira. 

Na primeira situação - registro em repartição brasi leira competente -, o 
mero registro já assegura, por si só, a nacionalidade brasileira. 

Na segunda possibil idade, são dois os requisitos para a aquisição da 
nacionalidade brasileira: (a) vir o nascido no estrangeiro a residir no Brasi l ,  
a qualquer tempo; (b) depois de atingida a maioridade, efetuar a opção, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasi leira. 

A respeito dessa segunda possibil idade de aquisição da nacionalidade -
aquisição potestativa (que já existia no texto originário de 1 98 8  e não foi 
suprimida pela ECR 311 994) -, o Supremo Tribunal Federal firmou enten
dimento de que, embora seja potestativa, sua forma não é _ l ivre: a opção há 
de ser feita em juízo, em processo de jurisdição voluntária, que finda com 
a sentença que homologa a opção e lhe determina a transcrição, uma vez 
acertados os requisitos objetivos e subjetivos dela. 

"6 A fim de possibilitar a regularização dos nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1 994 
e a data da promulgação da Emenda Constitucional 54/2007 (periodo em que o texto cons
titucional não assegurava a estes a aquisição da nacionalidade b�asileira mediante registro 
em repartição brasileira competente), o legislador constituinte derivado acrescentou· o art. 
95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, permitindo que eles sejam . 
registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em of!Clo de 
registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. • ·, 

· 
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Desse modo, enquanto pendente o reconhecimento j udicial da opção pela 
nacionalidade brasi leira, não se pode considerar o optante brasileiro nato, 
cuidando-se, portanto, de condição S'Jspensiva, sem prejuízo - como é próprio 
das condições suspensivas -, de gerar efeitos ex tunc, uma vez realizada. u7 

Por fim, deve-se frisar que o texto constitucional só pennite a manifestação 
pela opção da nacionalidade brasileira depois de alcançada a maioridade. É que 
a opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Exige-se, então, 
que o optante tenha capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade 
que se adquire com a maioridade. Logo, conforme já deixou assente o Supremo 
Tribunal Federal, no caso de o nascido no estrangeiro, de pai brasi leiro ou de 
mãe brasi leira, vir a residir no BrasJ, ainda menor, passa, desde logo, a ser 
considerado brasileiro nato, mas estará sujeita essa nacionalidade à ulterior 
manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida 
a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não mani festada a opção, esta 
passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. us 

Dessarte, o menor, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, que venha residir no Brasi l ainda menor, será, durante a menoridade, 
considerado brasi leiro nato, sem restrições, porque ele, enquanto for menor, 
não tem como efetuar a opção. Assim que ele atingir a maioridade, passa 
a estar suspensa a sua condição de brasi leiro nato, ou seja, a partir da data 
em que atingiu a maioridade, enquanto ele não man i festar a sua vontade, 
não será considerado brasi leiro nato. 

6.5. Brasi leiros natural izados (aquis ição secundária)  

A Constituição Federal prevê a aquisição da nacionalidade secundária por 
meio da naturalização, sempre mediante manifestação de vontade do interessado. 

Em regra, não há direito subjetivo à obtenção da naturalização: a plena 
satisfação das condições e dos requisitos não assegura ao estrangeiro o 
dire i to à nacional ização, visto que a concessão da nacional idade brasi leira 
é ato de soberania  nacional, discri·�ionário do Chefe do Poder Executivo. 

A naturalização poderá ser tácita ou expressa. 

A naturalização táci ta é aquela adquirida independentemente de mani
festação expressa do naturalizando, por força das regras jurídicas de nacio
nalização adotadas por determinadeo Estado. 

A natura lização expressa depende de requerimento do interessado, 
demonstrando sua intenção de adquirir nova nac ional idade. 

137 QO AC 70/RS, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 25.09.2003. 
138 RE 41 8.096/RS, rei. Min. Carlos Velloso 22.03.2005. 
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A Constituição Federai só contempla hipóteses de naturalização expres
sa, sempre dependente de mani festação de vontade expressa do interessado. 

São brasi leiros naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacional idade brasi leira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral (naturalização ordinária); 

Nessa hipótese (naturalização ordinária), é concedida a naturalização aos 
estrangeiros, residentes no país, que cumpram os requisitos previstos na lei bra
sileira de naturalização (capacidade civil de acordo com a lei brasi leira; visto 
permanente no país; saber ler e escrever em português; exercício de profissão etc.). 

No caso dos estrangeiros originários de países de l íngua portuguesa 
(Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Açores, Cabo Verde, Prín
cipe, Goa, Macau e Timor Leste), somente são exigidos dois requisitos: ( i )  
residência no Brasil por um ano in interrupto; ( i i )  idoneidade moral. 

Em suma, podemos afirmar que a natural ização o rdinária ocorre em 
duas hipóteses: 

1 )  no caso dos estrangeiros originários de países de l íngua portuguesa, exigem
-se apenas: (i) residência por um ano ininterrupto; e ( i i )  idoneidade moral; 

I I )  já para os estrangeiros não originários de países de língua portuguesa a 
natural ização ordinária ocorrerá conforme dispuser a lei. 

A principal característica da natural ização ordinária é que ela é discri
cionúia. Ou seja, ainda que tenha cumprido os requisitos, o interessado não 
d isp õe de direito subjetivo à aquisição da nacional idade brasileira, uma vez 
que a concessão dependerá de aval iação de conveniência e oportunidade do 
Chefe do Poder Executivo. 

b) os estrangeiros de qualquer nacional idade residentes na República Federativa 
do Brasi l  há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacional idade brasileira (naturalização extraordinária). 

São três os requisitos para aquisição da naturalização extraordinária: ( i )  
residência ininterrupta no Brasi l  há mais de quinze anos; ( i i )  ausência de 
condenação penal; ( i i i )  requerimento do interessado. 

Nessa espécie de naturalização, ao contrário da ordinária, não há discricio
nariedade para o Chefe do Poder Executivo, tendo o interessado direito subjetivo 
à nacionalidade brasi leira, desde que preenchidos os pressupostos. Cumpridos 
os quinze anos de residência no Brasil sem condenação penal ,  efetivado o 
requerimento, o Chefe do Poder Executivo não pode negar a naturalização. 
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6.6. Portugueses residentes no Brasil 

A Constituição Federal confere tratamento favorecido aos portugueses 
residentes no Brasi l ,  ao dispor que "aos portugueses com residência per
manente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasi leiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasi leiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição" (CF, art. 1 2, § I .º). 

Nessa hipótese, não se trata de concessão aos portugueses da nacionalidade 
brasileira (se assim o desejarem, deverão instaurar o processo de naturalização 
ordinária, valendo-se da condição de estrangeiro originário de país de língua 
portuguesa). Os portugueses residentes no Brasi l  continuam portugueses e os 
bras i leiros que vivem em Portugal continuam com a nacionalidade brasi leira. 
O que acontece é que, uns e outros, recebem direitos que, no geral ,  somente 
poderiam ser concedidos aos nacionais de cada país. 

São dois os pressupostos para que os portugueses possam gozar dos direitos 
de brasileiro naturalizado: (i) que tenham residência permanente no Brasi l ;  ( i i )  
que haja reciprocidade, ou seja, que o ordenamento jurídico português outorgue 
ao brasi leiro com residência permanente em Portugal o mesmo direito. 

Satisfeitos esses dois pressupostos, o português não precisa naturalizar-se 
brasileiro para auferir os direitos correspondentes à condição de brasi leiro 
natural izado. 

Se um português t iver residência permanente no Brasi l ,  e Portugal re
conhecer ao brasi leiro com residência permanente em Portugal determinado 
direito não reconhecido a estrangeiro, o português poderá reivindicar igual 
tratamento aqui, salvo se privativo de brasi leiro nato. 

É relevante notar que a Constituição Federal concede aos portugueses 
aqui residentes a condição de brasi leiro natura l izado, não de brasi leiro nato. 

6.7. Tratamento diferenciado entre brasi leiro nato e naturalizado 

A Constituição de 1 988 não permite que a lei estabeleça distinção entre bra
sileiro nato e naturalizado. Os únicos casos de tratamento diferenciado admitidos 
são aqueles expressamente constantes do próprio texto constitucional, a saber: 

a) cargos: são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente da Repú
blica e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, 
Presidente do Senado Federal ,  Ministro do Supremo Tribunal Federal ,  
Carreira Diplomática, Oficial das Forças Armadas e de Ministro de Estado 
de Defesa (CF, art. 1 2 , § 3 .º); 

b) função no Conselho da República: no Conselho da República, órgão su
perior de consulta do Presidente da República, foram constitucionalmente 
reservadas seis vagas a cidadãos brasileiros natos (CF, art. 89, VI I) ;  
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c )  extradição: o brasi leiro nato não pode ser extraditado, o que pode ocorrer 
com o natural izado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico i l ícito de entorpecentes 
e drogas afins, na forma da lei (CF, art. 5 .0, LI); 

d) direito de propriedade: o brasi leiro naturalizado há menos de dez anos 
não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiofusão sonora de 
sons e imagens, tampouco ser sócio com mais de 30% (trinta por cento) 
do capital total e do capital votante e participar da gestão dessas empresas 
(CF, art. 222) .  

6.8.  Perda da nacional idade 

A perda da nacionalidade só poderá ocorrer nas hipóteses expressamente 
previstas na Constituição Federal, não podendo o legislador ordinário ampliar 
tais h ipóteses, . sob pena de manifesta inconstitucionalidade. 

Será dec larada a perda da nacionalidade do brasi leiro que (CF, art. 1 2, 

� 4 ") :  

a) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de ati
vidade nociva ao interesse nacional; 

h) adquirir outra nacional idade, salvo nos casos de reconhecimento de naciona
l idade originária pela lei estrangeira ou de imposição de natural ização, pela 
norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 

Em consonância com esse dispositivo constitucional, o STF firmou enten
dimento de que o ato de naturalização de estrangeiro como brasi le iro somente 
pode ser anulado por via j udic ia l ,  e não por mero ato administrativo . 1 39 

6.9.  Dupla naciona l idade 

Em regra, o brasi leiro que adquire outra nacionalidade perde a condição 
de nac ional brasi leiro. Porém, a Constituição Federal admite, em duas s itua
ções, a dupla nac ionalidade: 

a) reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira: não 
perderá a nacionalidade o brasi le iro que tiver reconhecida outra nacionalidade 
por Estado estrangeiro, originariamente, em virtude de adoção do critério 
ius sanguinis; 

139 RMS 27.840/DF, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 07.02.2013. 
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É o caso da Itália, que reconhece aos descendentes de seus nacionais a 
cidadania italiana. Os brasi leiros descendentes de italianos que adquirirem 
aquela nacionalidade não perderão a nacionalidade brasileira, uma vez que se 
tratà de meio reconhecimento de nacionalidade originária italiana, em virtude 
de vínculo sanguíneo (terão eles dupla nacionalidade). 

b) imposição da lei estrangeira: imposição de naturalização, pela norma 
estrangeira, ao brasi le iro residente em Estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 

Nessa hipótese, o brasileiro não perde a nacionalidade brasileira porque a 
aquisição da segunda nacionalidade não se deu em razão de ato volitivo, de 
manifestação de vontade sua, mas sim de imposição do Estado estrangeiro. 
O brasi leiro não possuía a intenção de abdicar da nacionalidade brasileira, 
mas, por força da norma estrangeira, vê-se praticamente obrigado a adquirir 
a nacionalidade estrangeira, por motivos de trabalho, acesso aos serviços 
públicos etc. 

7. DIREITOS POL(TICOS 

7.1 . Noções 

Na precisa definição do Professor José Afonso da Silva, 

os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas 
que asseguram o direito subjetivo de participação no processo 
político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a partici
pação do povo no poder de dominação política por meio das 
diversas modal idades de d ireito de sufrágio: direito de voto nas 
eleições, d i reito de elegibi l idade (direito de ser votado), direito 
de voto nos plebiscitos e referendos, assim como por outros 
direitos de participação popÚlar, como o direito de iniciativa 
popular, o d i reito de propor ação popular e o direito de organizar 
e participar de partidos políticos. 

Nos termos expressos da Constituição Federal, a soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor 
para. todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa 
popular (CF, art. 1 4). 

São esses, portanto, os direitos políticos expressamente consignados na 
Carta da República de 1 988 :  
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a) direito ao sufrágio; 

b) direito ao voto nas eleições, plebiscitos e referendos; 

c) direito à iniciativa popular de lei. 

Confonne se viu no conceito acima transcrito, o Professor José Afonso 
da Silva inclui, ao lado desses direitos, os direitos políticos à propositura da 
ação popular e à organização e participação de partidos pol íticos. 

7.2. Direito ao sufrágio 

O direito ao sufrágio é materializado pela capacidade de votar e de ser 
votado, representando, pois, a essência dos direitos pol íticos. O d ireito ao 
sufrágio deve ser visto sob dois aspectos: capacidade eleitoral ativa e capa
cidade eleitoral passiva. 

A capacidade eleitoral ativa representa o direito de votar, o direito de 
alistar-se como eleitor (alistabilidade). 

A capacidade eleitoral passiva consiste no direito de ser votado, de 
eleger-se para um cargo pol ítico (elegib i l idade). 

O direito ao sufrágio poderá ser: universal ou restrito. 

O sufrágio é un iversal quando assegurado o direito de votar a todos os 
nacionais, independentemente da exigência de quaisquer requisitos, tais como 
condições culturais ou econômicas etc. 

O sufrágio será restrito quando o direito de votar for concedido tão so
mente àqueles que cumprirem determinadas condições fixadas pelas leis do 
Estado. O sufrágio restrito, por sua vez, poderá ser censitário ou capacitário. 

O sufrágio censitilrio é aquele que somente outorga o direito de voto 
àqueles que preencherem certas qualificações econômicas. Seria o caso, por 
exemplo, de não se pennitir o direito de voto àqueles que auferissem renda 
mensal inferior a um salário mínimo. 

O sufrágio capacihírio é aquele que só outorga o direito de voto aos indivíduos 
dotados de certas características especiais, notadamente de natureza intelectual. 
Seria o caso, por exemplo, de se exigir para o direito ao voto a apresentação de 
diploma de conclusão do curso fundamental, ou médio ou superior. 

A Constituição de 1 988 consagra o sufrágio universal, não exigindo para 
o exercício do direito de voto a satisfação de nenhuma condição econômica, 
profissional, intelectual etc. 

A vigente Carta Pol ítica impõe, ainda, que o voto direto seja periódico 
e secreto. Em respeito à determinação constitucional de que o voto seja 
secreto, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional artigo de 
lei que estabelecia a obrigatoriedade de impressão do voto nas eleições a 
partir de 20 1 4  (art. 5 .0 da Lei 1 2.034/2009). 
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Para a Corte Excelsa, a previsão de impressão afronta o segredo do voto, 
que é direito constitucional fundamental do cidadão, destinado a garantir a 
i nviolabil idade do querer democrático do eleitor e a intangibil idade do seu 
direito, que deve estar imune a qualquer fonna de pressão. Assinalou-se que 
a impressão poderia favorecer a coação de eleitores, por possibi l itar que se 
vincule o voto a eventuais compromissos espúrios. Destacou-se, ademais, a 
i nc idência do princípio de proibição de retrocesso político, que assegura 
ao cidadão o direito de não aceitar regressão em conquistas históricas que 
se lhe tenham sido acrescentadas ao cabedal constitucional de prerrogativas 
da cidadania. 

Enfim, conforme enfatizou a Ministra Cármen Lúcia, "o segredo do 
voto constitui conquista impossível de retroação", e a quebra desse direito 
fundamental, com a impressão do voto, configuraria afronta à Constituição e 
violação à l iberdade de escolha do cidadão, haja vista que "não é l ivre para 
votar quem pode ser chamado a prestar contas do seu voto, e o cidadão não 
deve nada a n inguém, a não ser a sua própria consciência". 140 

7.3. Capacidade eleitoral ativa 

A capacidade e leitoral ativa é a que garante ao nacional o direito de 
votar nas eleições, nos plebiscitos ou nos referendos. 

No Brasi l ,  a aquisição dessa capacidade dá-se com o alistamento real izado 
perante os órgãos competentes da Justiça Eleitoral, a pedido do interessado 
(não há inscrição de oficio no Brasi l ). É, pois, com o al istamento eleitoral 
que o nacional adquire a capacidade eleitoral ativa (capacidade de votar). 

Ademais, a obtenção da qualidade de eleitor, comprovada por meio da 
obtenção do título de eleitor, dá ao nacional a condição de cidadão, tomando-o 
apto ao exercício de direitos políticos, tais como votar, propor ação popular, 
dar início ao processo legislativo das leis ( iniciativa popular) etc. 

Entretanto, a obtenção do título de eleitor não pennite ao cidadão o exer
cício de todos os direitos políticos. O gozo integral de tais direitos depende 
do preenchimento de outras condições que só gradativamente se incorporam ao 
cidadão. É o que acontece, por exemplo, com o direito de ser votado (capaci
dade eleitoral passiva), que não é adquirido com o mero al istamento eleitoral. 

Assim, ao alistar-se, o cidadão passa a atender apenas uma das condições 
para a aquisição da capacidade eleitoral passiva (elegibil idade). O simp les 
a l istamento não lhe garante, necessariamente, a capacidade eleitoral passiva 
(de ser votado), pois, conforme veremos adiante, para ser elegível o cidadão 
dependerá do preenchimento de outras condições. 

"º ADI 4.543/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 06. 1 1 .20 13. 
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Enfim, todo elegível é ob rigatori a mente eleitor; porém, ne m  todo eleitor 
t:· elegível. Em outras palavras: todo aquele que possui a capacidade eleitoral 
passiva (elegibil idade) possui , também, a capacidade eleitoral ativa (alistabi
lidade). Porém, nem todo aquele que dispõe da capacidade eleitoral ativa é 
detentor da capacidade eleitoral passiva. Por exemplo, o analfabeto e o menor 
entre dezesseis e dezoito anos possuem a capacidade eleitoral ativa (alistabi
l idade); porém, não dispõem da capacidade eleitoral passiva (elegibil idade). 

O al istamento elei toral e o voto são obrigatórios para os maiores de 
dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos 
e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

A Constituição brasi leira não permite o al istamento dos estrangeiros e, 
durante o serviço mi l i tar, dos conscritos. 

O Professor A lexandre de Moraes sintetiza as característ icas do voto 
conforme garantido na vigente Consti tuição: 

a)  direito polít ico subjetivo (que não pode ser abol ido, sequer por emenda à 
Constituição, por força do art. 60, § 4.0, l i ,  da CF); 

b) personalidade (só pode ser exercido pessoalmente, não há possibi l idade de 
se outorgar procuração para votar); 

c) obrigatoriedade formal do comparecimento (ressalvados os maiores de se
tenta anos e os menores de dezoito anos, é obrigatório o comparecimento 
às eleições, sob pena do pagamento de multa); 

d) l iberdade (comparecendo ás eleições, o cidadão é l ivre para a escolha do 
candidato, ou, se desejar, para anular o seu voto ou votar em branco); 

e) sigi losidade (o voto não deve ser revelado nem por seu autor, tampouco 
por terceiro fraudulentamente) ;  

t) direto (os elei tores elegerão, no exercício do direito de sufrágio, por meio 
do voto, por si ,  sem intennediários, seus representantes e governantes); 

g) periodicidade (a Constituição, ao consagrar o voto como c láusula pétrea, 
no seu art. 60, § 4.0, l i ,  garante a periodicidade de sua manifestação, as
segurando, com isso, a temporalidade dos mandatos no nosso Estado); 

h) igualdade (o voto de cada cidadão tem o mesmo valor no processo eleitoral, 
independentemente de sexo, cor, credo, idade, posição intelectual, social ou 
econômica - "um homem, um voto"). 

Cabe destacar que, no nosso Estado democrático de Direito, ainda existe 
uma hipótese de eleição indireta para governante. Cuida-se do disposto no art. 
8 1 ,  § 2 .º, da Constituição Federal, segundo o qual, se houver vacância dos 
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois últ imos anos 
do mandato, haverá eleição para ambos os cargos, pelo Congresso Nacional, 
em trinta dias depois da últ ima vaga, na forma da lei .  
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7 .4. Plebiscito e referendo 

A Constituição Federal prevê que uma das formas de exercício da sobe
rania popular será a real ização de consultas à população, por meio de ple
biscito e referendo (CF, art. 1 4), que deverão ser autorizados pelo Congresso 
Nacional (CF, art. 49, XV). 

Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere 
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa 
ou administrativa. 

O plebiscito é convocado com an terioridade a ato legislativo ou admi
nistrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha 
sido submetido. 

O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou 
admin istrat ivo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.  

A distinção entre os institutos é feita levando-se em conta o momento 
da manifestação dos cidadãos: se a consulta à população é prévia, temos o 
plebiscito; se a consulta à população sobre determinada matéria é posterior 
à edição de um ato governamental, temos o referendo. 

7.5. Capacidade eleitoral passiva 

Assim como a capacidade eleitoral ativa diz respeito ao direito de votar 
(alistabi l idade), a capacidade eleitoral passiva diz respeito ao direito de ser 
votado, de ser eleito (elegibil idade). 

Conforme vimos anteriormente, no Brasi l  a elegibil idade não coincide com a 
alistabi l idade (não basta ser eleitor para ser elegível; nem todo eleitor é elegível) .  

É verdade que a condição de eleitor é indispensável para ser alcançada 
a condição de elegível (todo elegível é eleitor; não há elegível que não seja, 
também, eleitor). Porém, não basta ser eleitor para ser elegível ,  porquanto 
é exigido o cumprimento de outros requisitos para a elegibi l idade. 

Assim, para que alguém possa concorrer a um mandato eletivo nos Po
deres Executivo ou Legislativo (ser elegível), é necessário o cumprimento de 
alguns requisitos gerais, denominados cond ições de elegibi l i clacle, e a não 
incidência em nenhuma das inelegibi l idades, que consistem em impedimentos 
à capacidade eleitoral passiva. 

As condições de elegibil idade são as seguintes: 

a) nacionalidade brasi leira ou condição de equiparado a português, sendo que 
para Presidente e Vice-Presidente da República exige·se a condição de 
brasi leiro nato (CF, art. 1 2, § 3 .0); 

b) pleno exercício dos direitos políticos (aquele que teve suspensos ou perdeu 
seus direitos políticos não d ispõe de capacidade eleitoral passiva); 
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c) al istamento eleitoral (comprovado pela apresentação do título de eleitor, 
regularmente inscrito perante a Justiça Eleitoral); 

d) domicí l io eleitoral na circunscrição (o eleitor deverá ser domici l iado no 
local pelo qual se candidata, pelo período mínimo exigido pela legislação 
eleitoral subconstitucional) ;  

e) idade mínima, que deverá ser verificada tendo por referência a data da 
posse14 1  (e não a data do a l istamento ou do registro), sendo as seguintes: 
trinta e cinco anos, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Re
públ ica e senador da Repúbl ica; trinta anos, para os cargos de Governador 
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal ;  vinte e um anos, para 
os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, Prefeito, Vice
-Prefeito e juiz de paz; dezoito anos, para vereador; 

f) fi l iação partidária (não se admite, no Brasi l ,  a denominada candidatura 
autônoma ou avulsa, sem fi l iação a partido político). 

Em relação aos partidos políticos, dispõe a Constituição que é l ivre a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos pol íticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (a) caráter nacional; 
(b) proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiros ou de subordinação a estes; (c) prestação de contas à Justiça 
Eleitora l ;  (d) funcionamento parlamentar de acordo com a lei (CF, art. 1 7) .  

É assegurada aos partidos pol íticos autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas col igações eleitorais, sem obrigatoriedade de v inculação entre 
as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo 
seus estatutos estabelecer normas de discipl ina e fidelidade partidária . 1 42 

Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma 
da lei civi l ,  registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (CF, art. 
1 7, § 2.0). 

Os partidos polít icos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso 
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (CF, art. 1 7, § 3 .0). 

É vedada a util ização pelos partidos políticos de organização parami l i tar 
(CF, art. 1 7, § 4.º). 

Por fim, além do cumprimento das condições de elegibi l idade, para que 
o cidadão possa ser eleito é indispensável que ele não se enquadre em ne
nhuma das h ipóteses de inelegibi l idade, a seguir comentadas. 

"' Lei 9.504/1 997, art. 1 1 .  § 2.0. 
"' CF. art. 1 7 ,  § 1 .0, com a redação dada pela EC 52/2006. 
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7.6. I nelegibil idades 

A inelegibi l idade consiste na ausência de capacidade eleitoral passi va, 
incidindo como impedi mento à candidatura a mandato eletivo nos Poderes 
Executivo e Legislativo. 

A própria Constituição Federal estabelece certas h ipóteses de inelegibi
l idade (CF, art. 1 4, §§ 4 .0  ao 7 .º). Porém, essas hipóteses de inelegibi l idade 
constitucionalmente previstas não são exaustivas (numerus clausus), porque 
a Constituição expressamente permite que lei complementar venha a esta
belecer outras hipóteses de inelegib i lidade (CF, art. 1 4, § 9 .º). 

A doutrina distingue as hipóteses de inelegibilidade em absoluta e relativa. 

16. 7. Inelegibilidade absoluta 

A inelegibi l idade absol uta impede que o cidadão concorra em qualquer 
e leição, a qualquer mandato eletivo. 

São os seguintes os casos de inelegibil idade absoluta: 

1 )  os analfabetos, que, embora possam alistar-se e votar (capacidade eleitoral 
ativa), não dispõem de capacidade eleitoral passiva (não poderão ser eleitos); 

2) os não al istáveis, uma vez que a elegibi l idade tem por pressuposto a al is
tabi l idade, isto é, para ser elegível é imprescindível ser, antes, al istável; 
logo, os estrangeiros e os conscritos, durante o período do serviço mi l i tar 
obrigatório, são não alistáveis e, como tais, inelegíveis. 

As hipóteses de inelegibil idade absoluta, em virtude de sua natureza excep
cionalíssima, somente podem ser expressamente estabelecidas na Constituição 
Federal, sendo inconstitucionais quaisquer leis tendentes a ampliar esse rol .  

16.2. Inelegibilidade relativa 

A inelegibil idade relativa, ao contrário da inelegibil idade abso luta, não 
está relacionada com a condição pessoal daquele que pretende candidatar-se. 

A inelegibil idade relativa consiste em restrições impostas à el egibi l ida
de para alguns cargos eletivos, em razão de situações especiais em que se 
encontra o cidadão-candidato no momento da eleição. 

A inelegibi l idade relativa poderá decorrer: ( l )  de motivos funcionais; 
(2) de motivos de casamento, parentesco ou afinidade; (3) da condição de 
mil itar; (4) de previsões em lei complementar. 
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7.6.2. 1 .  Motivos funcionais 

Dispõe a Constitu ição Federal que "o Presidente da República, os Go
vernadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para 
um único período subsequente" (CF, art. 1 4, § 5 .º). 

Percebe-se, assim, que o legislador constituinte, ao passar a permitir a 
reeleição para u m  ú nico período subsequente,  está vedando a reeleição para 
um terceiro mandato sucessivo. 

Impende destacar que a Constituição Federal não proíbe que uma mesma 
pessoa venha a exercer a chefia do Executivo por mais de duas vezes (três, 
quatro, cinco vezes); o que se veda é a eleição sucess iva ao terceiro mandato 
para o mesmo cargo. Logo, uma pessoa pode vir a exercer um terceiro mandato 
eletivo para o mesmo cargo, desde que não seja sucessivo. Assim, após o 
exercício de dois mandatos sucessivos de Presidente da República, Governador 
de Estado ou do Distrito Federal ou de Prefeito, há obrigatoriedade de um 
intervalo de um período para que se  possa candidatar ao mesmo cargo. 

Cabe destacar, também, que a Consti tuição Federal não exige a deno
minada dcsincompatibi l ização do Chefe do Poder Executivo que pretenda 
candidatar-se à reeleição, isto é, não se exige que o Chefe do Executivo 
renuncie, ou que se afaste temporariamente do cargo, para que possa can
didatar-se à reeleição. 

Logicamente, nada obsta que o Chefe do Executivo solicite ao Poder 
Legislativo uma l icença para poder concorrer à reeleição, ou mesmo que 
ele renuncie com esse objetivo; não há inelegibi l idade nessas situações. 
Enfim, a Constitu ição não exige a desincompatibi l ização para a candida
tura à reeleição; porém, nada impede que o Chefe do Executivo opte por 
"desincompatibi l izar-se". 

Ainda a respeito dessa hipótese - possibi l idade de reeleição do Chefe 
do Executivo para um único período subsequente -, destacamos os seguintes 
pontos: 

a) o Vice-Presidente da República, os Vice-Governadores e os Vice-Prefeitos 
poderão, também, ser reeleitos para os mesmos cargos, por um único período 
subsequente; 

b) o Vice-Presidente da República, os Vice-Governadores e os Vice-Prefeitos, 
reeleitos ou não, poderão candidatar-se ao cargo do titu lar, mesmo tendo 
substituído este no curso do mandato; 

c) não pode o Chefe do Executivo, que esteja exercendo o segundo mandato 
eletivo (por reeleição), renunciar antes do término desse com o intuito de 
ple i tear nova recondução para o período subsequente (reeleição para um 
terceiro mandato subsequente); 
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Nessa situação, a renúncia, evidentemente, será plenamente válida. Po
rém, não terá o condão de afastar a inelegibi l idade para um terceiro mandato 
subsequente, sob pena de completa fraude ao disposto no art. 1 4, § 5 .º, da 
Constituição Federal .  

d) não pode aquele que foi titular de dois mandatos sucessivos na chefia do 
Executivo vir a candidatar-se, no período subsequente (terceiro período), 
ao cargo de vice-chefia do Executivo; 

Essa vedação decorre do próprio texto constitucional, que estabelece que 
o Vice-Presidente substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder
-lhe-á, no caso de vaga (CF, art. 79). Essa mesma regra é aplicável às esferas 
estadual, distrital e municipal, no tocante ao respectivo Chefe do Executivo 
local. Observe-se que, se fosse possível àquele que já exerceu duas chefias 
sucessivas do Executivo candidatar-se ao cargo de vice na terceira eleição 
subsequente, estaria aberta uma via para, indiretamente, a mesma pessoa lo
grar o exercício de três mandatos sucessivos (bastaria, por exemplo, o titular 
renunciar, com a consequente assunção da titularidade pelo vice), implicando 
fraude ao disposto no art. 1 4, § 5 .º, da Constituição Federal. 

e) não poderá aquele que foi titular de dois mandatos sucessivos na chefia 
do Executivo candidatar-se, durante o período imediatamente subsequente, 
à eleição prevista no art. 8 1  da Constituição Federal, que determina que, 
vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, far-se-á nova e leição 
direta, noventa dias após a abertura da última vaga, ou eleição indireta 
pelo Congresso Nacional, trinta dias depois de aberta a últ ima vaga, se 
a vacância ocorrer nos últ imos dois anos do mandato presidencial ;  

O motivo dessa vedação é o mesmo, qual seja, a vedação constitucio
nal de exercício de mais de dois mandatos eletivos sucessivos na chefia do 
Executivo (CF, art. 1 4, § 5 .0). 

t) não pode o prefeito que já esteja exercendo o segundo mandato sucessivo 
candidatar-se novamente ao cargo de prefeito, ainda que, dessa vez, em 
município d i ferente; 

Sabemos que o instituto da reeleição guarda relação não somente com o 
postulado da continuidade admin istrativa, mas também com princípio re
publ icano, que impõe a temporariedade e a alternância no exercício do poder, 
visando a impedir a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. Em 
razão desta última restrição (necessidade de respeito ao princípio republicano), 
a reeleição para a chefia do Executivo é permitida uma única vez, restando 
vedada a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em qualquer 
outro município da Federação. Vale dizer: o cidadão que exerce dois mandatos 
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consecutivos como prefeito de determinado mumc1p10 fica i nelegível para o 
cargo de prefeito em q u al q u er outro m u nicípio ela Federação. 

Com efeito, a j urisprudência do STF n ão ad mite terceiro m a ndato con
secutivo ele prefeito, a inda que cm m u n icípios d istintos. Assim, um prefeito 
que já foi reeleito - isto é, já está no seu segundo mandato consecutivo - em 
determinado município (Município "A") não pode transferir seu domicílio elei
toral e concorrer ao cargo de prefeito em município diverso (Município "B"), a 
fim de exercer um terceiro mandato consecutivo. Para o STF, a inelegibi l idade 
prevista no art. 1 4, § 5 .º, da Constituição Federal impede essa hipótese - proíbe 
o assim chamado p refeito it inerante ou p refeito profissiona l. 143 

g) na hipótese de ocorrer a vacância definitiva do cargo de Presidente da Re
públ ica, Governador ou Prefeito, o vice assumirá efetiva e definitivamente 
o exercício da chefia do Executivo, e somente poderá candidatar-se a um 
único período subsequente. 

Na h ipótese de o vice exercer efetiva e definitivamente a chefia do 
Executivo, em função de vacância definitiva, esse mandato (decorrente da 
substituição) deverá ser considerado como o primeiro, para fins de reeleição, 
permitindo-se somente a candidatura a um único período subsequente, sob 
pena de infringir a vedação do art. 1 4, § 5 .0, da Lei Maior. 

Diversa é a candidatura do Chefe do Executivo para outros ca rgos, cuja 
regra está fixada no art. 1 4, § 6.0, da Carta Federal, nos seguintes termos: 

§ 6 .º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da Re
públ ica, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito. 

São, pois, inelegíveis para concorrerem a outros cargos, o Presidente da Re
pública, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos que não 
renunciarem aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Essa inele
gibil idade aplica-se a qualquer outro cargo eletivo, inclusive a suplente de senador. 

O Vice-Presidente da República, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito 
poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respec
tivos, desde que, nos seis meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido 
ou substituído o titular. 

Da mesma fonna, o STF admitiu a elegibil idade de ex-prefeito do muni
cípio-mãe que, renunciando seis meses antes do pleito eleitoral, candidatou-se 
a prefeito do município desmembrado. 1•14 

"' RE 637.485/RJ, rei. Min.  Gilmar Mendes, 0 1 .08.201 2 .  
' "  RTJ 1 1 2/79 1 . 
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7.6.2.2. Motivos d e  casamento, parentesco o u  afinidade 

D ispõe a Constituição Federal que (art. 1 4, § 7.º): 

§ 7.0 São inelegíveis, no território de jurisdição do titu lar, o côn
juge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

Essa hipótese é denominada i neleg i b i l idade reflexa,  porque inc ide sobre 
terceiros. 

Observa-se que a inelegibi l idade reflexa alcança, tão somente, o território 
de jurisdição do titular. Assim, temos: 

a) o cônjuge, parentes e afins até segundo grau do Prefeito não poderão 
candidatar-se a vereador ou Prefeito do mesmo M unicípio; 

b) o cônjuge, parentes e afins até segundo grau do Governador não poderão 
candidatar-se a qualquer cargo no Estado (vereador, deputado estadual, deputa
do federal e senador pelo próprio Estado e Governador do mesmo Estado); 

e) o cônjuge, parentes e afins até segundo grau do Presidente da Repúbl ica 
não poderão candidatar-se a qualquer cargo eletivo no País. 

Cabe ressaltar que se aplicam as mesmas regras àqueles que tenham 
substituído os Chefes do Executivo dentro dos seis meses anteriores ao 
p leito eleitora l .  

Essa inelegibi l idade não se aplica à viúva do Chefe do Executivo, v i sto 
que, com a morte, dissolve-se a sociedade conj ugal, não mais se podendo 
considerar cônjuge a viúva . 145 

Porém, a inelegibil idade reflexa alcança a pessoa que vive maritalmen
te com o Chefe do Poder Executivo, ou mesmo com seu i rmão (afim de 
segundo grau), pois a Constituição Federal estende o conceito de entidade 
fami l iar (CF, art. 226, § 3 .º). 

Essa inelegibi l idade alcança, ainda, o casamento religioso, uma vez que 
esse tem relevância na esfera da ordem jurídica, justificando a incidência da 
inelegibi l idade reflexa. 146 

Importante, ainda, é anotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
segundo o qual nem mesmo a dissolução da relação conjugal, quando ocorrida 

"s TSE, Rec 1 0.245. 
"' RE 1 06.043/BA, rei. Min. Djaci Falcao, 09. 03. 1 988. 
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no curso do mandato, tem o dom de afastar a inelegibilidade reflexa ora em 
foco. Tal orientação está consolidada na Súmula Vinculante 1 8, abaixo transcrita: 

1 8  - A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no 
curso do mandato, não afasta a inelegibil idade prevista no § 7.º 
do artigo 1 4  da Constituição Federal. 

Entretanto, esse enunciado da Súmula Vincu lante 1 8  do STF não se 
ap l ica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos 
cônjuges. 1 47 

Na hipótese de criação de município por desmembramento, o parente do 
prefeito do município-mãe não poderá candidatar-se a Chefe do Executivo 
do município recém-criado. 148 

Porém, por disposição expressa da Constituição Federal, a inelegibil idade 
reflexa não é apl icável na hipótese de o cônjuge, parente ou afim já possuir 
mandato eletivo, caso em que poderá candidatar-se à reeleição, ou seja, can
didatar-se ao mesmo cargo, mesmo que dentro da circunscrição de atuação do 
Chefe do Executivo. É o caso, por exemplo, de parente ou afim de Governador 
de Estado, que poderá disputar a reeleição ao cargo de deputado ou de senador 
por esse Estado, se já for titular desse mandato nessa mesma j u risdição. 

No entanto, conforme leciona Alexandre de Moraes, caso o parente ou afim 
seja titular do mandato de deputado ou senador por outro Estado e pretenda, 
após transferir seu domicílio eleitoral, disputar novamente as eleições à Câmara 
dos Deputados ou ao Senado Federal pelo Estado onde seu cônjuge, parente 
ou afim até segundo grau seja Governador de Estado, incidirá a inelegibil ida
de reflexa (CF, art. 1 4, § 7.º), urna vez que não se tratará juridicamente de 
reeleição, mas de uma nova e primeira eleição para o Congresso Nacional 
por uma nova circunscrição eleitora l .  

Faz-se oportuno examinar outra relevante hipótese de afastamento da 
apl icação da inelegibil idade reflexa, em decorrência de interpretação do Tri
bunal Superior Eleitoral - TSE, referendada pelo Supremo Tribunal Federal 
- STF, conforme a seguir exposto. 

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, se o Chefe do Executivo renunciar 
seis meses antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até segundo grau 
poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos da circunscrição. 

Anote-se que nessa hipótese - renúncia do Chefe do Executivo até seis 
meses antes da eleição - fica totalmente afastada a inelegibil idade refle
xa. Exemplificando, i rmão do Governador de Estado poderá candidatar-se 
a deputado federal, senador da República, deputado estadual, Prefeito ou 

" '  RE 758.461/PB, rei. Min. Teori Zavascki, 22.05.2014. 
"' RE 1 58.31 4-2, rei .  Min. Celso de Mello, 1 5. 1 2. 1 992. 
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vereador, desde que haj a  renúncia do Governador ao seu mandato nos seis 
meses anteriores ao pleito eleitora l .  

Ademais, segundo orientação do Tribunal Superior Eleitoral, o cônjuge, 
os parentes e afins são elegíveis até mesmo para o próprio cargo do titular 
(chefe do Executivo), quando este tiver d i reito à reeleição e houver re
nu nciado a té seis meses antes do pleito eleitora l .  

O raciocínio seguido pela corte eleitoral é que, se  ao titu lar do cargo 
seria permitido um mandato a mais, não se poderia vetar a possibi l idade de 
os parentes concorrerem a esse mesmo cargo, em caso de renúncia do titular 
no tempo hábi l .  

Essa tese foi referendada pelo STF, com vistas a harmonizar o § 7.0 do 
art. 1 4  com o novo sistema jurídico imposto pela EC 1 6/ 1 997, que passou 
a permitir a reeleição do chefe do Executivo. 1 49 

Assim, por exemplo, a esposa do Chefe do Executivo Estadual poderá 
candidatar-se ao cargo de Governador do mesmo Estado quando o seu marido 
t iver direito à reeleição (quando estiver cumprindo o primeiro mandato), 
desde que haja renúncia deste até seis meses antes do pleito. Essa si tuação 
ocorreu concretamente, nas eleições para Governador do Estado do Rio de 
Janeiro em 2002. O então Governador ("Garotinho"), que tinha d i reito à 
reeleição, afastou-se do cargo nos seis meses anteriores ao plei to eleitoral, 
para assegurar a legitimidade da candidatura, para o período subsequente, 
de sua esposa, que veio a ser eleita Governadora do Estado ("Rosinha"). 

7.6.2.3. Condição de mil itar 

O mi l itar é al istável, podendo ser eleito (CF, art. 1 4, § 8 .º). Porém, é 
vedado ao mil i tar, enquanto estiver em serviço ativo, estar fil iado a partido 
pol ítico (CF, art. 1 42, § 3.º, V).  

Assim, em face da vedação à fi l iação partidária do mil i tar, o Tribunal 
Superior Eleitoral firmou entendimento de que, nessa situação, suprirá a 
ausência da prévia fil iação partidária o registro da candidatura apresentada 
pelo  partido pol ítico e autorizada pelo candidato. 

Atendida essa formalidade, o mi l i tar alistável é elegível, atendidas as 
seguintes condições: 

a) se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da ativ idade; 

b) se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade su
perior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade. 

"9 R E  344.882/BA. rei. Min. Sepúlveda Pertence. 07.04.2003. 
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7.6.2.4. Previsões em lei  com plementar 

A Constituição Federal deixa expresso que as hipóteses de inelegibi l idade 
relativa previstas no texto constitucional não são exaustivas, podendo ser 
criadas outras, desde que por meio de le i  complementar n acion a l, editada 
pelo Congresso Nacional. 

É o que dispõe o art. 1 4, § 9 .º, verbis: 

� 9.0 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibi
l idade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a pro
bidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato 
considerada vida pregressa do candidato, e a normal idade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econô
mico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. 

Para que sejam estabelecidas novas hipóteses de inelegibi l idade relativa, 
portanto, é exigida a edição, pelo Congresso Nacional ,  de lei comple m e n t a r  
(emenda à Constituição Federal também poderia fazê-lo); caso se  pretenda 
estabelecer outras hipóteses de inelegibi l idade relativa por qualquer outro meio 
( lei  ordinária federal ,  leis estaduais, distritais ou municipais, Constituições 
estaduais, ou leis orgânicas de municípios ou do Distrito Federal), haverá 
flagrante inconstitucionalidade. 

Com fundamento nesse disposit ivo constitucional, a Lei Complementar 
641 1 990 estabeleceu casos de inelegibi l idade. Posteriormente, novas h ipóteses 
de inelegibi l idade foram acrescentadas pela Lei Complementar 1 35/20 1 O, 
norma que restou nacionalmente conhecida como l .ei da Ficha Li m pa.  

Em síntese, a Lei d a  Ficha L i m p a  estabelece cinco grupos de inele
gibi l idades, a saber: ( 1 )  condenações judiciais (eleitorais, criminais ou por 
improbidade administrativa) proferidas por órgão colegiado; (2) rejeição 
de contas relativas ao exercício do cargo ou função pública; (3) perda de 
cargo (eletivo ou de provimento efetivo), incluindo-se as aposentadorias 
compulsórias de magistrados e membros do Ministério Públ ico e, para os 
mi l i tares, a indignidade ou incompatibi l idade com o oficialato; (4) renúncia 
a cargo político eletivo d iante da iminência da instauração de processo ca
paz de ocasionar a perda do cargo; e (5) exclusão do exercício de profissão 
regulamentada, por decisão do órgão profissional respectivo, por violação de 
dever ético-profissional. 

A Lei da Ficha L i m p a  foi objeto de relevante controvérsia jurídica, por 
entenderem alguns que parte de seus comandos violaria princípios consti
tucionais, tais  como o da presunção da inocência (ao considerar inelegíveis 
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aqueles que tenham sido condenados em decisão proferida por órgão judicia l  
colegiado, independentemente do trânsito em julgado) e o da i rretroatividade 
da lei (por alcançar condutas praticadas em data anterior à sua vigência) .  
Entretanto, em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal fi rmou en
tendimento de que a Lei da Ficha L impa é compatível com a Const i tu ição 
e pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente ao i n k i o  de 
sua vigência . 1 50 

7 .7.  Privação dos direitos políticos 

O cidadão pode, em situações excepcionais, ser privado, definitivamente 
ou temporariamente, dos direitos políticos, o que importará, como efe i to 
imediato, na perda da cidadania política. 

A privação definitiva denomina-se perda dos direitos políticos. 

A privação temporária denomina-se suspensão dos direitos pol í t icos. 

A Constituição Federal não permite, em nenhuma h ipótese, a cassação 
dos direitos políticos. A vedação expressa à cassação de direitos pol í t icos tem 
por fim evitar a supressão arbitrária, normalmente motivada por perseguições 
ideológicas, dos direitos políticos, prática presente em outros momentos, 
antidemocráticos, da vida política brasileira. 

Essa matéria está discipl inada no art. 1 5  da Lei Maior, que dispõe : 

Art. 1 5 . É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 
ou suspensão só se dará nos casos de: 

1 - cancelamento da natural ização por sentença transitada em 
julgado; 

li - incapacidade civi l  absoluta; 

I I I  - condenação criminal transitada em ju lgado, enquanto 
durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa, nos tennos do art. 5.0, VII I ;  

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37 ,  § 4.0• 

A Constituição Federal não indica, entre os incisos do art. 1 5 , quais são 
os casos de perda e quais os de suspensão. Para o Professor A lexandre de 
Moraes, temos o seguinte: 

'50 ADC 29/DF, rei. Min. Luiz Fux, 09. 1 1 .2011 ;  ADC 30/DF, rei. Min. Luiz Fux, 09. 1 1 .201 1 ;  ADI 
4.578/DF, rei. Min. Luiz Fux, 09. 1 1 .2011 .  
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a) são hipóteses de perda dos direitos políticos os casos previstos nos incisos 
1 e IV do art. 1 5  da CF (cancelamento da naturalização por sentença transi
tada em julgado; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa, nos termos do art. 5 .0, VII I ) ; 1 5 1  

b) são hipóteses de suspensão dos direitos políticos os casos previstos nos 
incisos I I ,  I l i  e V do art. 1 5  da CF ( incapacidade civi l  absoluta; condenação 
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; improbidade 
administrativa, nos termos do art. 37, § 4.0). 

Ocorrendo uma das h ipóteses previstas na Constituição Federal, ense
jadoras da perda ou da suspensão dos direitos políticos, o fato deverá ser 
comunicado ao j uiz eleitoral competente, que adotará as medidas cabíveis 
para que o respectivo nome não conste da folha de votação no pleito eleitoral .  

O nacional que tiver seus direitos políticos afastados, por perda ou sus
pensão, poderá, assim que cessados os motivos que ensejaram tal privação, 
pleitear perante a Justiça Eleitoral a regularização de sua s ituação política. 

7.8. Princípio da anterioridade eleitoral 

Nos termos do art. 1 6  da Constituição, com a redação dada pela EC 
4/ 1 993,  "a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de 
sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da 
data de sua vigência", norma conhecida como "princ ípio da anterioridade 
eleitoral", ou "princípio da anual idade" em matéria eleitora l .  

Com base nesse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal 
dec larou a inconstitucional idade do art. 2 .0 da Emenda Constitucional 5 2, de 
08.03.2006, no tocante à determinação de apl icação da regra i ntroduzida por 
essa emenda (fim da verticalização nas coligações partidárias) às eleições 
de 2006. 152 Entendeu o Tribunal que a aplicação imediata dessa nova regra, 
introduzida pela EC 52/2006, afrontaria o princípio da anterioridade da lei 
eleitoral, gravado como cláusula pétrca pela atual Constituição, por "repre
sentar uma garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder 
exercido pelos representantes eleitos e a quem assiste o direito de receber, do 
Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra a lterações 
abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral". E i nteressante notar que .ó 
texto constitucional, no citado art. 1 6, apenas impediria, l i teralmente, que tµÍia ; :: ''.1) 

15' Ressaltamos, porém, que a Lei 8.239, de 04. 10 . 199 1 ,  ao regulamentar a prestaç��W!;�f.� 
nativa ao serviço militar obrigatório, determina que a recusa ou cumprimento inG91DR!�!o 
do serviço alternativo implicará hipótese de suspensão dos direitos pollticos (e não p�rda, 
como entende a doutrina). ..;,:�i.í:fÁI.:: ·. 

"' ADI 3.685, rei. Min. Ellen Gracie, 22.03.2006. 1-. 1:!if,.h$.S ·.·· • 
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lei pretendesse alterar, com menos de um ano de antecedência das e leições, 
o processo eleitoral a elas aplicável .  O Supremo Tribunal Federal ,  entretanto, 
não se ateve à l i teralidade do dispositivo constitucional, e entendeu que nem 
mesmo uma emenda à Constituição pode afastar a incidência do princípio 
da anterioridade eleitoral, ainda que fosse para excluir uma única eleição da 
obrigatoriedade de sua observância (na espécie, as eleições de 2006). 

Por força desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inovação 
trazida pela Emenda Constitucional 52/2006 (afastamento da obrigatoriedade 
de adoção da vert ical ização nas coligações partidárias, estabelecida no art. 
1 7, § 1 .0, da Constituição Federal) só pode produzir efeitos depois de um 
ano da sua promulgação, não se aplicando às eleições de 2006. 

A chamada vertical ização (afastada pela EC 52/2006, para futuras elei
ções) exigia a v inculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ,  
distrital ou municipal, isto é, as coligações real izadas pelos partidos políticos 
no âmbito nacional (para as eleições nacionais) deveriam ser obrigatoriamente 
observadas pelos mesmos partidos políticos nas eleições estaduais, distritais 
e municipais. Essa regra de vertical ização, repita-se, deixou de ser apl icável 
para os pleitos posteriores às eleições de 2006, por força da nova redação 
do § l .º do art. 1 7  da Carta Política, abaixo transcrito: 

§ 1 .0 É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar 
os critérios de escolha e o regime de suas col igações eleitorais, 
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidel idade partidária .  

Ainda sobre as garantias constitucionais incidentes no processo eleitoral ,  
entende o Supremo Tribunal Federal que a Constituição da Repúbl ica alberga 
urna norma implícita, derivada do postulado da segu ra nça j urídica, que pode 
ser traduzida como princípio da anterioridade ou anualidade em relação 
à alteração da j urisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por 
essa norma, as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral (ou logo 
após o seu encerramento), impliquem mudança de j urisprudência (e, portanto, 
repercutam sobre a segurança j urídica), não têm apl icabi l idade imediata ao 
caso concreto (que deu ensejo à mudança de entendimento do TSE) e somente 
terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. 1 53 

"' RE 637.485/RJ. rei. Min. Gilmar Mendes, 01 .08.2012. 
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Capítu lo 4 

ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRA TIVA 

1. INTRODUÇÃO 

Estabelece a Constituição Federal que a organ ização pol ítico-adminis
trativa da República Federativa do Brasi l  compreende a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do texto 
constitucional (art. 1 8) .  

Esse dispositivo constitucional indica a opção do legislador constituinte 
pela fo rma fed e ra tiva de Estado para a repartição territorial de poderes. 
Aponta, também, a adoção da forma 1·ep 11 h l icana ele governo,  para a re
gulação dos meios de aquisição e exercício do poder pelos governantes. 
Apresenta, ainda, a en u m eração dos en tes fed e ra ti vos que compõem a 
federação brasi leira - União, estados, Distrito Federal e municípios -, todos 
dotados de a u tonomia polít ica,  nos termos em que del ineada pela própria 
Constituição. 

Esses aspectos da organização polít ico-administrativa do Estado serão o 
núcleo do estudo deste Capítu lo, no qual examinaremos a configuração dada 
pela Constituição Federal de 1 988 à forma de Estado, à forma de governo, ao 
sistema de governo, ao regime de governo, bem como à autonomia pol ítica 
dos entes federados integrantes da República Federativa do Brasi l .  

2. FORMAS DE ESTADO 

O conceito de forma de Estado está relacionado com o modo de exercício 
do poder pol ítico em função do território de um dado Estado. A existência 
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(ou não) da repartição regional de poderes autônomos é, pois, o núcleo ca
racterizador do conceito de fonna de Estado. 

O Estado será federado (federal ,  complexo ou composto) se o poder po
l í tico estiver repartido entre di ferentes entidades governamentais autônomas, 
gerando uma multiplicidade de organizações governamentais que coex istem 
em um mesmo território. O Estado federado é caracterizado por ser um 
modelo de descentralização política, a partir da repartição constitucional de 
competências entre as entidades federadas autônomas que o integram. O poder 
político, em vez de permanecer concentrado na entidade central, é dividido 
entre as diferentes entidades federadas dotadas de autonomia. 

O Estado federado - nascido nos Estados Unidos, em 1 789, com a pro
mulgação da Constituição dos Estados Unidos da América - compõe-se, pois, 
de diferentes entidades políticas autônomas que, em um vínculo indissolúvel , 
fomrnm uma unidade, diversa das entidades componentes, que é o Estado 
soberano. Não há subordinação h ierárquica entre as entidades polít icas que 
compõem o Estado federado. Todas elas encontram-se no mesmo patamar 
h ierárquico, para o exercício autônomo das competências que lhes são atri
buídas pela Çonstituição Federal .  Porém, a nenhuma delas é reconhecido o 
d irei to de secessão, pois não poderão dissolver a unidade, imprescindível 
para a mantença do próprio Estado soberano. 

O Estado será unitário (ou simples) se existir um único centro de poder 
político no respectivo território. A central ização política em uma só unidade 
de poder é, pois, a marca dessa forma de Estado. É o que ocorre no Uruguai , 
por exemplo, em que só existe um centro de poder pol ítico ( nacional) ,  que 
se estende por todo o território e sobre toda a população, controlando todas 
as coletividades regionais e locais .  

O Estado unitário pode assumir a feição de Estado un itário p u ro, Es
tado unitário descentral izado administrat ivamente ou Estado un itário 
descentralizado administrativa e politicamente. 

O Estado u n i tário puro (ou centralizado) é aquele em que as com
petências estatais são exercidas de maneira central izada pela unidade que 
concentra o poder político. A centralização do exercício do poder é, pois, a 
característica dessa fonna de Estado unitário. 

O Estado u n itário descentra lizado admin istrat ivamente (ou regional) 
é aquele em que as decisões políticas estão concentradas no poder central, 
mas a execução das políticas adotadas é delegada por este a pessoas e órgãos 
criados para esse fim administrativo. 

O Estado unitário descentralizado administrativa e polit icamente é 
aquele em que ocorre não só a descentralização administrativa, mas também 
a política, sendo esta última caracterizada pela autonomia de que dispõem 
os entes descentralizados para, no momento da execução das decisões ado-
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tadas pelo governo central, decidir no caso concreto a mais conveniente e 
oportuna atitude a tomar. 

No Estado unitário, a opção por exercer suas atribuições de maneira centrali
zada (sem divisão administrativa) ou descentralizada (com divisão administrativa) 
cabe unicamente ao poder central, que poderá, portanto, promover a descentra
l ização ou regredir para a centralização absoluta, com a extinção das unidades 
administrativas criadas, na forma e no momento em que entender conveniente. 

Modernamente, predominam os Estados u n itú rios descentralizados ad
min istrativa e polit icamente, em que temos a outorga de certa autonomia 
política às entidades e aos órgãos de execução, para que eles, no momento 
da execução das decisões polít icas do poder central, tenham alguma dis
cricionariedade para avaliar a melhor solução a ser dada ao caso concreto. 
Entretanto, essa descentral ização, por mais ampla que seja, não confere aos 
entes de execução plena autonomia política, como se dá em uma federação. 
Temos, no máximo, uma descentral ização do t ipo a u t:1 rq u ico (em contra
posição ao tipo federativo), formando-se uma autarquia territorial, em que 
as coletividades internas, responsáveis pela execução, ficam na dependência 
do poder unitário, nacional e central (José Afonso da S i lva). 

Outra forma de organização de Estado reconhecida é a denominada con
federação, consistente numa união dissolúvel de Estados soberanos, que se 
vinculam, mediante a celebração de um tratado, sob a regência do Direito 
Internacional, no qual estabelecem obrigações recíprocas e podem chegar, 
mesmo, a criar um órgão central encarregado de levar a efei to as decisões 
tomadas (Celso Bastos). 

O Estado confederado assenta-se, pois, na aderência de Estados soberanos 
interessados a um dado tratado internacional, que o disciplina. A principal caracte
rística dessa fonna de Estado é a denominada dissolubil idade, isto é, cada Estado 
aderente mantém o direito de, a qualquer momento, retirar-se da confederação, 
de acordo, exclusivamente, com seus interesses e conveniências. Reconhece-se, 
pois, aos Estados integrantes da confederação o d ireito de secessão. 

A confederação não pode ser confundida com a federação, pois, conforme 
nos ensina o Professor Celso Bastos, 

na Confederação os Estados que a compõem não perdem sua 
individual idade do ponto de vista do Direito Internacional. Todos 
eles continuam plenamente detentores da soberania, podendo, 
l ivremente, desl igar-se a qualquer momento da Confederação. 
Além do mais, esta não tem poderes de imiscuir-se nos assuntos 
internos de cada um dos Estados que a formam. Quer dizer, as 
decisões tomadas no nível da Confederação dependerão sempre de 
leis internas de cada um dos Estados, para que se tomem efetivas. 
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Federação Confederação 

. Autoriomia . ' ' , '. . .  • ·· · 

Tratado 

Soberania 
. 1 . ·' ' i  ,1•: � ; • . . 

Indissolubilidade ,{�edada a s�o) Disselubilidade (direito de secessão) 

A Constituição Federal de 1 988 adotou como forma de Estado o fede
rado, integrado por diferentes centros de poder político. Assim, temos um 
poder político central (União), poderes políticos regionais (estados) e poderes 
políticos locais (municípios), além do Distrito Federal, que, em virtude da 
vedação constitucional à sua divisão em municípios, acumula os poderes 
regionais e locais (CF, art. 32, § I .º). 

� FORMAS DE GOVERNO 

O conceito de forma de governo refere-se à maneira como se dá a ins
tituição do poder na sociedade, e como se dá a relação entre governantes e 
governados. 

Caso a instituição do poder se dê por meio de eleições, por um período 
certo de tempo, e o governante represente o povo, bem como tenha o dever 
de prestar contas de seus atos, teremos a forma de governo republicana (res 
publica, coisa do povo). 

Segundo o Professor José Afonso da Silva, o princípio republicano 
impõe, no Brasil, a necessidade de legitimidade popular do Presidente da 
República, governadores de estado e prefeitos municipais, a existência de 
assembleias e câmaras populares nas três órbitas de governo da Federação, 
eleições periódicas por tempo limitado - que se traduz na temporalidade dos 
mandatos eletivos e, consequentemente, não vitaliciedade dos cargos políticos 
-'- e prestação de contas da Administração Pública. 

Portanto, são as seguintes as características básicas da república: 

a) eletividade, seja ela direta ou indireta; 

b) temporalidade no exercício do poder; 

c) representatividade popular; 

d) responsabil idade do governante (dever de prestar contas). 

Se a forma de governo for marcada pela hereditariedade, vitaliciedade e 
ausência de representação popular, teremos a monarquia. 
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Na monarquia, a instituição do poder não se dá por meio de eleições (e sim 
pela hereditariedade), o mandato é vitalício (e não temporário) e o monarca não 
representa o povo (e sim a l inhagem de alguma famíl ia), tampouco responde 
perante o povo pelos atos de governo (não há o dever de prestar contas). 

Logo, são as seguintes as principais características da monarquia: 

a) hereditariedade; 

b) vitalic iedade; 

c) inexistência de representação popular; 

d)  irresponsabil idade do governante. 

O Bras i l  não nasceu república. A primeira forma de governo adotada no 
País foi a monarquia, com a chegada da famíl ia real portuguesa. Somente 
com a Constituição de 1 89 J implantou-se a forma republ icana de governo. 

República 

Eletividade 

Temporalidade 

Representatividade popular 

Responsabilidade 

(dever de prestar contas) 

4. SISTEMAS DE GOVERNO 

Monarquia 

Hereditariedade 

Vitaliciedade 

Não representatividade popular 

Irresponsabilidade 

(ausência de prestação de contas) 

O conceito de sistema de governo está l igado ao modo como se relacionam 
os Poderes Legislativo e Executivo no exercício das funções governamentais .  

Se há uma maior independência entre esses Poderes, temos o presiden
cialismo. Se há maior colaboração, uma corresponsabi l idade entre esses Po
deres na condução das funções governamentais, estaremos diante do sistema 
parlamentarista. 

O presidencialismo é um sistema de governo que tem as seguintes ca
racterísticas: 

a) o Presidente da República exerce o Poder Executivo em toda a sua inteireza, 
acumulando as funções de Chefe de Estado (quando representa o Estado frente 
a outros Estados soberanos), Chefe de Governo (quando cuida da política 
interna) e Chefe da Administração Pública (quando exerce a chefia superior 
da Administração Pública). Entre nós, por exemplo, a chefia do Executivo 
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é monocrática, concentrada na figura do Presidente da República, porquanto 
os Ministros são meros auxil iares, de l ivre nomeação e exoneração; 

b) o Presidente da República cumpre mandato autônomo, por tempo certo, 
não dependendo do Legislativo, nem para sua investidura, nem para sua 
permanência no poder; 

c) o órgão do Legislativo (Congresso, Assembleia, Câmara) não é propriamente 
Parlamento, sendo seus membros eleitos por período fixo de mandato; 

d) o órgão do Legislativo não está sujeito à dissolução, porque os seus mem
bros são eleitos para um período certo de mandato; 

e) as relações entre os Poderes são mais rígidas, vigorando o princípio da 
divisão de Poderes, que são independentes e autônomos entre s i  (embora 
não mais com a clássica rigidez; modernamente fala-se em harmonia); 

f) a responsabi l idade pela execução dos planos de governo, mesmo quando 
aprovados por lei, cabe exclusivamente ao Executivo (significa que, bem 
ou mal executados tais planos, ou mesmo não executados, o Chefe do 
Executivo tem assegurado o direito à permanência no poder até o término 
do mandato); 

g) é sistema típico das repúblicas. 

No sistema parlamentarista, a relação entre. os Poderes Executivo e Le
gislativo é bem diferente. Em vez de independência, fala-se em colaboração 
entre os Poderes Executivo e Legislativo no exercício do poder, isto é, a 
manutenção do poder no âmbito de um depende da vontade do outro. Em 
resumo, temos o seguinte: (a) o Chefe do Executivo, que exerce a chefia de 
Estado, escolhe o Primeiro Ministro, para que exerça a chefia de Governo; 
(b) uma vez escolhido, o Primeiro Ministro elabora um plano de governo 
e o submete à apreciação do Parlamento; (c) a partir de então, o Primeiro 
M inistro somente permanecerá no poder enquanto o seu plano de governo 
obtiver apoio do Parlamento; (d) por outro lado, o governo poderá, em certas 
c ircunstâncias, dissolver o Parlamento, convocando novas eleições, como 
forma de renovar a composição parlamentar e, em consequência, aumentar 
o apoio ao seu plano de governo. 

Assim, o parlamentarismo é um sistema de governo que tem as seguintes 
características: 

a) o Poder Executivo se divide em duas frentes distintas: chefia de Estado 
(exercida pelo Monarca ou Presidente da República) e chefia de Governo 
(exercida pelo Primeiro Ministro); por isso, ao contrário do presidencial is
mo, em que o Executivo é monocrático, no parlamentarismo, diz-se que 
sua chefia é dua l ;  

b )  o Primeiro Ministro é indicado pe lo  Presidente da  República (feita a 
indicação, cabe a ele elaborar um p lano de governo e submetê-lo à apro
vação do Legislativo, a fim de obter apoio da maioria; aprovado o p lano 
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de governo, aprovada estará sua ind icação; constata-se, dessarte, que o 
Legislativo assume responsab i l idade de governo, v incu lando-se po litica
mente perante o povo); 

c) o Legislativo (Parlamento) assume função político-governamental mais 
ampla, uma vez que compreende o próprio Governo, na figura do Primeiro 
Ministro; 

d) o Governo é responsável ante o Parlamento, dependendo de seu apoio e 
confiança para manter-se (assim, se o Parlamento, a qualquer tempo, retirar 
a confiança no Governo, ele cai, exonera-se. para dar lugar à constituição 
de um novo Governo); 

e) o Parlamento é responsável perante o povo ( forma-se, então, a seguinte 
cadeia: há responsabi l idade pol ítica do Governo para com o Parlamento e 
deste para com os eleitores; se o Governo perde a confiança no Parlamento, 
poderá d issolvê-lo e convocar novas ele ições para a formação de um novo 
Parlamento); 

f) classicamente é sistema típico das monarquias, embora atual mente seja 
muito adotado nas repúblicas da Europa. 

Com base nessa enumeração das características dos sistemas presiden
cial ista e parlamentarista, extraímos faci lmente as suas d iferenças essenciais, 
que podem ser assim resumidas: 

a) no presidencial ismo, existe independência entre os Poderes no exercício das 
funções governamentais, ao passo que no parlamentarismo há colaboração, 
corresponsabilidade entre o Legislativo e o Executivo na condução da po
l í tica governamental ;  

b) n o  presidencial ismo, os governantes possuem mandatos com prazo certo, 
enquanto no parlamentarismo não há prazo determinado para o exercício 
do poder (o Primeiro M in istro permanecerá na chefia de Governo sqmente 
enquanto possuir maioria parlamentar, o que pode ocorrer durante vários anos, 
ou por apenas alguns meses; por outro lado, é possível que os mandatos 
dos parlamentares sejam abreviados, mediante a dissolução do Parlamento 
e a convocação de novas eleições); 

c) no presidencial ismo, a chefia do Executivo é monocrática (un ipessoal ,  
concentrada em uma só pessoa), d iversamente do que ocorre no parla
mentarismo, em que a chefia do Execut ivo é dua l  ( o  Chefe do Execu
tivo exerce a chefia de Estado; o Prime iro M i n istro exerce a chefia de 
Governo) ;  

d) no presidencial ismo, há responsabil idade de governo diretamente perante 
o povo, enquanto no parlamentarismo a responsab i l idade ocorre ante o 
parlamento (se o p lano de governo perde o apoio parlamentar, o Primeiro 
M inistro exonera-se imediatamente). 
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Presidencialismo Parlamentarismo 

Independência entre os Poderes Interdependência entre os Poderes 

Cheflà moliÓcrátíca Chefia dual 

Mandatos por prazo certo Mandatos por prazo indeterminado 

Responsabilidade do· governo perante Responsabilidade do governo perante o 
. · . o povo parlamento 

O sistema adotado pela Constituição Federal de 1 988 é o presidencia
l ismo. Entretanto, vale notar que o Brasil já viveu, na sua história política, 
duas experiências parlamentaristas: urna, na época do Império; outra, de curta 
duração, às vésperas do golpe mi l i tar de 1 964 ( 1 96 1 - 1 963). 

5. REGIMES DE GOVERNO 

Distinguem-se os regimes de governo em democrático e au tocnltico, 
com base na existência, ou não, de participação do povo - destinatário das 
ações governamentais - na escolha dos governantes, na elaboração e con
trole da execução das políticas públicas e na elaboração das normas a que 
o Estado e o próprio povo estarão sujeitos. 

Na autocracia, os destinatários das normas e da política governamental 
não participam da sua produção. Trata-se de regime estruturado de cima 
para baixo, de imposição da vontade do governante ao povo, sem o direito 
de manifestação deste. 

Na democracia, temos a part icipação dos destinatários das normas e 
políticas públicas na escolha dos titulares de cargos políticos, na produção 
do ordenamento jurídico e no controle das ações governamentais, formando 
o governo de baixo para cima - governo do povo. Na democracia, pre
valece a vontade da maioria, conquanto sejam reconhecidos e protegidos 
os direitos das minorias. Suas principais características são: a l iberdade do 
povo para votar, a divisão de poderes e o controle popular da autoridade 
dos governantes. 

A democracia poderá ser exercida de diferentes formas, originando: 
democracia direta, democracia indireta ou representativa, e democracia se
midireta ou participativa. 

Na democracia d ireta o povo exerce, por si mesmo, os poderes go
vernamentais, elaborando diretamente as leis, administrando e julgando as 
questões do Estado. 
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A democracia ind ireta ou democracia representativa é aquela na qual 
o povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado 
diretamente, em face da extensão territorial, da densidade demográfica e da 
complexidade dos problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus 
representantes, que elege periodicamente (José Afonso da Si lva). 

A democracia scmid ireta ou participativa combina a democracia re
presentativa com alguns institutos de participação direta do povo nas funções 
do governo, tais como o referendo e o plebiscito. Essa a fonna adotada pela 
Constituição Federal de 1 988 (art. 1 .0, parágrafo ún ico, c/c art. 1 4). 

Regimes de 
Governo 

[I Autocracia j ti Direta 1 
�--� -1 Democracia �- j 1ndireta ou Representativa 1 

-1 Semidireta ou Participativa j 

6. A FEDERAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

O Brasi l  não surgiu como Estado federado. In ic ialmente, adotou-se no 
País a forma unitária de Estado, a qual foi substituída pelo modelo federativo 
com a Constituição de 1 89 1 .  

A formação da nossa Federação ocorreu, portanto, a partir de um Estado 
originalmente unitário, com a centralização pol ítica dando lugar à descentra
l ização regional de poderes pol íticos. 

O art. 1 .0 da Constituição Federal dispõe que a Repúbl ica Federativa 
do Brasil é fonnada pela união indissolúvel dos Estados e Mun icípios e do 
Distrito Federal ,  preceito complementado pelo seu art. 1 8, no qual se ex
pl icita que a organização pol ítico-administrativa do nosso País compreende 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 
nos termos em que estabelecido no texto constitucional. 

A Federação brasileira não é um típico Estado federado, porque nas 
federações clássicas só há um poder político central (União) e os centros 
regionais de poder (estados). A República Federativa do Brasil é composta 
de quatro espécies de entes federados dotados de autonomia, duas delas de 
entes federados típicos (União e estados) e duas de entes federados atípicos 
ou anômalos (Distrito Federal e municípios). 

Com efeito, o federal ismo brasi leiro se desdobra em três ordens - União, 
estados e municípios -, e não em duas apenas - União e estados -, como é o 
nonnal no Estado federal .  Em razão desse desdobramento, entre três ordens, 
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ensina-nos a doutrina que, além do federal ismo de primeiro grau, que decl ina 
da União para os estados, a Constituição de 1 988 consagra um federal ismo 
de segundo grau, que avança dos estados para os municípios. 

O Estado federado pode formar-se por agregação ou por desagregação. 

A federação é formada por agregação quando antigos Estados indepen
dentes ou soberanos abrem mão de sua soberania e se unem para a forma
ção de um único Estado federal, indissolúvel, no qual gozarão, apenas, de 
autonomia. Ocorre um movimento centrípeto, de fora para dentro, isto é, 
diferentes Estados soberanos unitários cedem parcela de sua soberania para 
a criação de um único Estado federa l .  É o modelo clássico de federação, 
como a dos Estados Unidos da América. 

A federação é formada por desagregação (ou por segregação) quando 
um Estado unitário descentra liza-se, instituindo uma repartição de compe
tências entre entidades federadas autônomas, criadas para exercê-las. Ocorre 
um movimento centrífugo, de dentro para fora, isto é, um Estado unitário 
centralizado descentral iza-se mediante a criação de entes federados autônomos. 
É o caso, por exemplo, da Federação brasi leira. 

Quanto ao modo de separação de competências entre os entes que 
compõem a federação, temos duas espécies de federal ismo: o federa l ismo 
cooperativo e o federa lismo d ual. 

O federalismo d ual é identificado por uma rígida separação das compe
tências entre a entidade central (União) e os demais entes federados, como é 
o caso da federação dos Estados Unidos da América. Esse modelo de federa
l ismo vem sendo gradativamente substituído pelo federal ismo de cooperação, 
em razão das pressões e exigências impostas ao novo modelo de Estado do 
bem-estar social. 

O federalismo cooperativo é caracterizado por uma divisão não rígida 
de competências entre a entidade central e os demais entes federados, vale 
dizer, há uma proximidade maior entre os entes federativos, que deverão atuar 
em conjunto, de modo comu m  ou concorrente. É o caso, por exemplo, da 
Federação brasi leira. 

Fala-se, ainda, em federal ismo s imétrico e federalismo assimétrico, 
tendo em vista fatores como o equil íbrio de competências estabelecido na 
Constituição, a cultura, o desenvolvimento social e a l íngua adotada pelos 
entes federativos. 

O federal ismo s imétrico é caracterizado pelo equ i l íbrio (ou ho
mogeneidade) na  repartição das competências aos entes federados, de 
modo que ( i )  cada estado-membro mantenha, essencialmente, o mesmo 
relacionamento com a autoridade central ,  ( i i )  a d ivisão de poderes entre 
o governo central e o governo dos estados-membros seja  efetivada nos 
mesmos termos para cada estado-membro e ( i i i) o suporte das at ividades 
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do governo central seja  igualmente repartido, sem priv i légio a a lgum (ou 
a alguns) estados-membros. 

Com isso, busca-se c o n ferir  i g u a l d a d e  d e  tra tamento na relação entre 
a União e os estados-membros e também nas relações destes uns com os 
outros. Essa igualdade é intentada, por exemplo, mediante a fixação consti
tucional de tratamento igualitário aos entes federados no tocante à reparti
ção de competências, ao regime tributário ,  ao direito de representação dos 
estados-membros nos órgãos federais ,  ao direito de participação estadual no 
processo de elaboração de emenda à Constituição Federal etc . 

Por esse motivo, o federal ismo simétrico constitui modelo que pressupõe 
homogeneidade cultural, de grau de desenvolvimento e também de l íngua 
adotada pelos integrantes da federação, como ocorre nos Estados Unidos da 
América. 

Já no federa l ismo assi mét rico,  estabelece-se constitucionalmente um t ra
tamento d iferenc iado aos entes federados, ei11 determinadas matérias, tendo 
por fim a manutenção do equi l íbrio e a redução das desigualdades regionais. 

Desse modo, uma vez reconhecida a existência de uma realidade hetero
gênea entre os entes federados, busca-se minorar essas d iferenças por meio 
da inserção de normas na Const ituição, que, conferindo tratamento desigual 
aos desiguais, auxil iam no atingimento do equ i l íbrio, da cooperação e do 
entendimento entre as forças regionais (estados-membros, marcados pela 
heterogeneidade), e também entre essas e a União. 

O federalismo acentua o seu caráter de assimét rico naqueles Estados 
caracterizados pela diversidade econômica, social ,  pol ítica, cultural e de l íngua 
falada, como é o caso do Canadá, país bi l íngue e multicu ltural .  

Na Constituição Federal de 1 988 encontramos e x p ressivas c a ra cterísticas 
de fede ra l ismo assi métrico,  destinadas a reduzir as desigualdades sociais e 
regionais, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasi l  
(CF, art. 3 .º, I l i) .  

Com efeito, são exemplos de federa l ismo assimétrico presentes na Cons
t i tu ição Federal de l 988, dentre outros: art. 45 ,  § 1 .º (que fixa l imites mínimo 
e máximo de deputados federais por estado-membro); art. 43 (que prevê ações 
destinadas a reduzir as desigua ldades regionais, tais como juros favorecidos, 
isenções, reduções ou diferimento de tributos federais); art. 1 5 1 ,  1 (que per
mite à União conceder incentivos fiscais regionais, destinados a promover o 
equi l íbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do 
país); art. 1 55 ,  § 2.0, VI  e XI I ,  "g" (que discipl ina a concessão de incentivos 
fiscais relativos ao ICMS); art. l 59, 1, "c" (que fixa critérios para a repartição 
de receitas tributárias da União a programas regionais de desenvolvimento do 
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 
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Seja qual for a espécie de federalismo, deve-se ressaltar que somente 
o Estado é soberano, não os entes · federados, separadamente considerados; 
estes possuem apenas autonomia. 

Assim, é o Estado federado, a República Federativa do Brasil, pessoa 
jurídica reconhecida pelo Direito Internacional, o único titular de soberania. 
Os entes federados - União, estados, Distrito Federal e municípios - são 
pessoas jurídicas de direito público interno que gozam, apenas, de autonomia, 
traduzida na tríplice capacidade dé auto-organização e legislação própria, 
autogoverno e autoadministração. 

Os entes federados são todos autônomos (nunca soberanos), nos termos 
estabelecidos na Constituição Federal, inexistindo subordinação entre eles. 
Todos os entes federados retiram sua autonomia do texto da Constituição, 
isto é, das competências que lhes são por ela outorgadas. Não há precedência 
de um ente federado sobre outro, mas sim distribuição de competências, em 
caráter privativo ou concorrente. No exercício de suas atribuições fixadas 
constitucionalmente, o município é tão autônomo quanto, por exemplo, a 
União, quando esta atua no desempenho de suas competências próprias. Se 
qualquer um dos entes federados extrapolar suas competências constitucionais, 
invadindo as atribuições de outro ente, estará agindo inconstitucionalmente, 
em flagrante desrespeito à Constituição Federal. 

Sob o ponto de vista jurídico, distinguem-se os conceitos de soberania 
e autonomia, conforme leciona o Professor Celso Bastos: 

Soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em 
virtude de ser ele juridicamente i l imitado. Um Estado não deve 
obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso o coloca, pois, 
numa posição de coordenação com os demais integrantes da cena 
internacional e de superioridade dentro do seu próprio território, daí 
ser possível dizer da soberania que é um poder que não encontra 
nenhum outro, acima dela, na arena internacional e nenhum outro 
que lhe esteja nem mesmo em igual nível na ordem interna. 

Autonomia, por outro lado, é a margem de discrição de que 
uma pessoa goza para decidir sobre os seus negócios, mas 
sempre delimitada essa margem pelo próprio direito. Daí por
que se falar que os Estados-membros são autônomos, ou que 
os Municípios são autônomos: ambos atuam dentro de um 
quadro ou de uma moldura jurídica definida pela Constituição 
Federal. Autonomia, pois, não é uma amplitude incondicionada 
ou i l imitada de atuação na ordem jurídica, mas, tão somente, 
a disponibil idade sobre certas matérias, respeitados, sempre, os 
princípios fixados na Constituição. 

( .. .  ) 



Cap. 4 • ORGANIZAÇÃO POLITICO-AOMINISTRATIVA 

Fica c laro, pois, que os Estados-membros não são soberanos, 
como, de resto, não o é a própria União. É traço caracterís
tico do Estado federal a convivência, em igual nível jurídico, 
entre o órgão central, encarregado da defesa dos interesses 
gerais e com a jurisdição em todo o território nacional, e os 
órgãos regionais, que perseguem objetivos próprios, dentro de  
uma  porção do território nacional. Tanto o primeiro quanto os 
segundos haurem sua esfera de competência do próprio texto 
constitucional, fruto da vontade soberana da Nação. Só esta 
desfiuta da i l imitação j urídica do poder, que define a sobe
rania. Já a U nião e os Estados-membros gozam tão somente 
de autonomia, que vem a ser o governo mediante autoridades 
próprias de matérias específicas, i rrestringíveis a não ser por 
ato de força constitucional .  

303 

Embora a regra seja a autonomia dos entes federados, há situações em que 
uma entidade federada poderá intervir em outra, afastando temporariamente 
sua autonomia. Nas excepcionalíssimas hipóteses pennitidas pela Constitui
ção Federal, a União poderá intervir nos estados, no Distrito Federal e nos 
municíp ios local izados em Territórios (arts. 34 e 35), e os estados poderão 
i ntervir nos mun icípios localizados em seu território (art. 3 5) .  

A Constituição Federal não  admite nenhuma pretensão de  separação 
de um estado-membro, do D istrito Federal ou de qua lquer munic íp io da 
Federação, ou seja, inexiste, entre nós, o denominado direito de secessão. 
Movimentos de um dado estado-membro que tendam à secessão poderão 
ensejar a decretação de i ntervenção federal para manter a integridade na
c ional (CF, art. 34, I ) .  

A inda que não houvesse vedação expressa na Constituição Federal 
( nossa Federação é ind issolúvel,  reza o art. 1 .0), entende-se, doutr inaria
mente, que nos Estados federados não existe o dire ito de secessão. Uma 
vez efetivada a adesão de um Estado a uma federação, 1 este n ão pode mais  
se retirar por meios legais. Haveria, portanto, uma vedação implíc ita ao 
d ireito de secessão. 

A Constituição Federal de 1 988 conferiu à federação brasileira um alto 
nível de centralização, concentrando as mais relevantes competências na 
entidade central (União). Preleciona Celso Ribeiro Bastos: 

O Estado brasi leiro na nova Constituição ganha níveis de cen
tralização superiores à maioria dos Estados que se consideram 
unitários e que, pela via da descentralização por regiões ou por 

' Essa menção à "adesão" de um Estado originalmente soberano a uma federação só faz 
sentido nas federações formadas por agregação. 
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províncias, consegue um alto nível de transferência das com
petências tanto legis lativas quanto de execução muito superior 
àquele alcançado pelo Estado brasi leiro. 

Na República Federativa do Brasi l ,  nem todos os entes federados par
ticipam da formação da vontade nacional. Os estados-membros e o Distrito 
Federal têm efetiva participação, por meio cios seus representantes no Senado 
Federal (CF, art. 46) e da possibil idade de apresentação de proposta de emen
da à Constituição Federal (CF, art. 60, l l l ) .  Os Municípios, diferentemente, 
não participam de nenhum modo na formação da ordem jurídica nacional, 
pois não possuem representação no Poder Legislativo federal ,  nem atuam no 
processo legislativo de modificação da Constituição Federal. 

A República Federativa do Brasi l  enquadra-se no tipo federação de 
equil íbrio, o que significa que está fundada no equi líbrio entre as competên
cias e a autonomia conferidas aos entes federados pela Constituição Federa l .  
Esse equi l íbrio está consubstanciado, também, nas regras constitucionais de 
criação de regiões de desenvolvimento entre os estados (CF, art. 43)  e de 
regiões metropolitanas entre os municípios (CF, art. 25, § 3 .0), de concessão 
de beneficies fiscais (CF, art. 1 5  l ,  1) e da repartição de receitas tributárias 
(CF, arts. 1 57 a 1 59). 

Modificações no modelo de equi l íbrio delineado pelo legislador constituin
te originário, que tendam à quebra do pacto federa t i vo, são inconstitucionais, 
por ofensa à cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4 .0, !). 

Assim, preocupado em assegurar a autonomia dos entes federativos, 
núcleo do equ i l íbrio federativo, o legislador constituinte originário estabe
leceu, no próprio texto constitucional, mecanismos que visam a estabelecer 
proteção ao pacto federativo por ele desenhado. São vários os dispositivos 
constitucionais que, em maior ou menor grau, têm essa preocupação. Enu
meramos abaixo alguns comandos constitucionais que, segundo a doutrina 
publicista pátria, representam as mais expressivas garantias constitucionais 
da nossa Federação: 

a) repartição de competências - ao distribuir as competências públicas entre 
os diferentes entes pol íticos, a Constituição Federal outorga-lhes autonomia 
para a atuação no âmbito das respectivas áreas, assim assegurando o equi
l íbrio federativo; 

b) rigidez da Constituição - o fato de a Constituição Federal ser rigida dificulta 
a modificação da repartição de competências entre os entes políticos, haja vista 
que esta somente será possível mediante a aprovação de emenda à Constituição, 
pelo procedimento especial e árduo, exigido constitucionalmente; 

c) controle de constitucionalidade - a atribuição ao Poder Judiciário da com
petência para exercer o controle de constitucionalidade possibi l ita que ele 
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fiscal ize o exercício pelos entes federados das competências del ineadas no 
texto constitucional, porquanto a atuação de qualquer um dos entes federa
dos fora de suas competências próprias configura atuação inconstitucional, 
passível de anulação pelo  Poder Jud iciário, por meio dos mecanismos de 
controle de constitucional idade; 

d) o processo de intervenção, previsto nos arts. 34 a 36 da CF/ 1 988 - em 
certas hipóteses, a intervenção de um ente federado sobre outro tem por 
fim específico assegurar a manutenção e o equi l íbrio de nossa Federação; 

e) imunidade recíproca de impostos, prevista no art. 1 50, VI ,  "a", da CF/ 1 988 
- forma de expressão do princípio federativo que, além de expl icitar a iso
nomia política entre os entes federados, impõe a vedação constitucional à 
exigência de impostos uns dos outros, impedindo que a autonomia  de um 
ente pol ítico seja prejudicada por outro, mediante a imposição gravosa de 
impostos, com o que resultam afastadas eventuais pressões que umas e outras 
poderiam exercer entre si de forma recíproca, comprometendo a unidade 
política essencial ao perfeito funcionamento do regime federativo; 

f) repartição das receitas tributárias, prevista nos arts. 1 57 a 1 59 da CF/ 1 988 
- ao estabelecer a obrigatoriedade da repartição das receitas de certos tribu
tos entre os entes federados, buscou o legislador constituinte assegurar uma 
relativa equivalência econômico-financeira entre eles, aspecto fundamental 
para o equi l íbrio federativo. 

Com base no que até aqui foi visto, podemos sintetizar os principais 
elementos presentes na nossa Federação: (a) descentralização pol ítica; (b) 
fonnação por desagregação; (c) autonomia dos entes federados; (d) soberania 
do Estado federal ;  (e) fonnal ização e repartição das competências em uma 
Constituição do tipo rígida; ( f) inexistência do direito de secessão; (g) re
presentação dos estados e do Distrito Federal no Legislativo federal (Senado 
Federa l);  (h) fiscalização da autonomia federativa por meio do controle de 
constitucional idade. 

A Federação é cláusula pétrea no Brasi l .  Com efeito, a Constituição da 
República veda a possibil idade de proposta de emenda constitucional tendente 
a abolir a forma federativa de Estado (CF, art. 60, § 4.0, I ) .  

É interessante observar que a Constituição Federal de 1 988 somente 
gravou como c láusula pétrea a forma federativa de Estado (CF, art. 60, § 
4 .0, ! ), não fazendo o mesmo em relação à forma de governo (república) e 
ao sistema de governo (presidencia l ismo). Porém, a forma de governo re
publicana constitui "princípio sensível" da ordem federativa, autorizando a 
intervenção federal no ente federado que a desrespeitar (CF, art. 34, VII ,  a). 

Os Territórios Federais não são entes federativos. Eles i ntegram a União, 
como mera divisão administrativo-territoria l ,  sem nenhuma autonomia política 
(CF, art. 1 8, § 2.º). 
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6.1 .  U nião 

A União é entidade federativa autônoma em relação aos estados-membros 
e municípios. É pessoa jurídica de direito público interno, com competências 
administrativas e legislativas enumeradas no texto constitucional. Cabe à 
União, também, exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro, 
quando representa a República Federativa do Bras i l  nas relações internacionais. 
Trata-se de atribuição exclusiva da União, pois os demais entes integrantes 
da Federação não dispõem de competência para representar o Estado federal 
brasi le iro frente a outros Estados soberanos. 

Porém, a União não se confunde com o Estado federal. A União, pes
soa j urídica de direito público interno, é uma das entidades que integram 
a República Federativa. A República Federativa é o todo, o Estado federal 
brasileiro, pessoa jurídica de direito público internacional, integrada pela 
União, estados, Distrito Federal e municípios. Ocorre que é por intermédio 
da UniãO que a República Federativa do Brasil se apresenta nas suas relações 
internacionais, vale dizer, é a União que representa o nosso Estado federal 
perante outros Estados soberanos. 

Mas, frise-se, a União somente representa o Estado federal nos atos de 
Direito Internacional. Quem efetivamente pratica atos de Direito I nternacional 
é a República Federativa do Brasil, juridicamente representada por um órgão 
da União, que é o Presidente da República. O Estado federal - a República 
Federativa do Brasil - é que é a pessoa j urídica de direito públ ico internacio
nal. A União, pessoa jurídica de direito público interno, é somente uma das 
entidades que formam esse todo, o Estado federal, e que, por determinação 
constitucional (CF, art. 2 1 ,  !), tem a competência exclusiva para representá-lo 
nas suas relações internacionais. 

É precisa, a respeito, a l ição do constitucionalista André Ramos Ta
vares: 

A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Assim, 
embora não conte com personalidade internacional - apenas 
atribuída ao Estado Federal brasi leiro -, são as autoridades e 
órgãos da União que representam o Estado Federal nos atos e 
relações do âmbito internacional. 

Desse modo, a União ora atua em nome próprio, internamente, na sua relação 
com os demais entes federados, ora atua em nome de toda a Federação, quando 
representa a República Federativa do Brasi l  perante outros Estados soberanos. 

A Constituição Federal enumera os bens da União (art. 20): as terras 
devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e constru
ções mili tares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 
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definidas em lei; os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de l imites com 
outros países, ou se estendam a território estrangei ro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais; as i lhas fluviais e lacustres 
nas zonas l imí trofes com outros países; os recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva; o mar territorial ;  os recursos mi
nerais, inclusive os do subsolo; as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos; os terrenos de marinha e seus acrescidos; as 
praias marítimas; as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; os poten
ciais de energia hidráulica; as i lhas oceânicas e as costeiras, exc luídas, destas, 
as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço públ ico e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, l i .  

As competências da  União - administrativas e legislativas - serão es
tudadas oportunamente, no capítulo destinado especificamente ao exame da 
repartição de competências. 

6.2. Estados-membros 

Os estados-membros são os entes típicos do estado Federal ;  são eles que 
dão a estrutura conceitua] da fonna de Estado federado, como uma união 
de estados autônomos. 

A autonomia dos estados-membros caracteriza-se pela sua capacidade 
de auto-organização e autolegislação, de autogoverno e de autoadministração 
(CF, arts. 1 8 , 25 a 28) .  

6.2. 1. Auto-organização e autolegislação 

A capacidade de a u to-organ ização e a u tolegislação está expressa no 
caput do art. 25 da Constituição da República, que dispõe que os estados 
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios da Constituição Federa l .  

Os estados se auto-organizam mediante a elaboração de suas Constitui
ções, resultado da atuação do poder constituinte derivado decorrente (exercido 
pelas respectivas assembleias legislativas). Também autolegislam, vale dizer, 
editam leis próprias, fruto ela atuação do legislador ordinário estadual (as 
respectivas assembleias legislativas). 

No exercício da capacidade de auto-organização e ele autolegislação os 
estados devem obediência aos princípios estabelecidos na Constituição Federal .  
Esses princípios são tradicionalmente denominados princípios constitucionais 
sensíveis. ex tensíveis e est a belec i d os. 
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Os princípios c o n s ti t u c i o n a is sen síve is da ordem federativa são aqueles 
cuja  observância é obrigatória, sob pena de intervenção federal .  Estão enu
merados no art. 34, VI I ,  da Consti tuição Federal :  

a )  fonna republicana, s istema r<::prescntat ivo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal ; 

d) prestação de contas da adm i n i stração públ ica, direta e indireta; 

e) aplicação do mínimo exigido ela receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transforências, na manutenção e desenvol
vimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

A ofensa a esses princípios sens íveis poderá provocar a representação 
interventiva do Procurador-Gera l  da República perante o Supremo Tribu
nal Federal ,  visando à dec laração de inconstitucionalidade, e decretação 
da intervenção federa l ,  caso não tenha eficác ia a simples suspensão da 
execução do ato impugnado, nos termos do art . 36, I I I ,  e § 3 .0, da Cons
ti tuição Federal .  

Os princípios cons t i t u c i o n a is e x t ensíveis  consistem nas regras de orga
nização que a Constituição estendeu aos estados-membros, ao Distrito Federal 
e aos municípios. São, portanto, de observância obrigatória no exercício do 
poder de auto-organização do estado (CF, arts. 1 .º, I ao IV; 3 .0, 1 ao IV; 6.º 
a l i ;  93, 1 a X I ;  95 , 1, I I  e I l i ) .  

Os princípios c o n s t i t u r i o n a i s  l' s t a he l ec i d os são aqueles que, disper
sos ao longo do texto constituciona l ,  l imi tam a autonomia organizatória 
do estado, estabelecendo precei tos centrais de observância obrigatória .  
A lguns geram l i m i tações e x p re s s a s  vcd a t órias  (CF, arts. 1 9, 1 50, 1 52), 
outros l imitações expressas m a n d a t órias (CF, arts . 3 7  a 4 1 ,  1 25),  outros 
l im itações implícitas (CF, arts . 2 1 ,  22, 30) e outros, ainda, l i m i tações 
decorrentes do s istema c o n s t i t u c i o n a l  ad ota do, que são l imitações que 
defluem naturalmente, como consequência lógica, do� princípios constitu
cionais adotados pela Constituição Federal de 1 988 ,  a exemplo do princípio 
federativo, dos princípios do Estado democrático de direito, dos princípios 
da ordem econômica e soc ia l  etc. 

6.2.2. Autogoverno 

A capacidade de autogonrno está assentada nos arts. 27, 28 e 1 25 da 
Constituição Federal, que outorgam competência aos estados-membros para 
organizar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário locais. 
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Em relação ao autogoverno, a própria Constituição Federal estabelece 
importantes regras que incidirão sobre o governo estadual,  dentre as quais 
destacamos as apresentadas a seguir. 

O Poder Legislativo estadual é u n ica meral,  formado pela assembleia 
legislativa, composta de deputados estaduais  eleitos pe lo sistema proporcional, 
para mandatos de quatro anos, apl icando-se-lhes as regras da Constituição 
Federal sobre s istema eleitoral, i nviolabi l idade, imun idades, remuneração, 
perda de mandato, l icença, impedimentos e incorporação às forças armadas 
(CF, art. 27 ,  § I .º). 

O número de deputados estaduais ,  no gera l ,  corresponderá ao trip lo 
da representação do estado na Câmara dos Deputados, fixada em lei  
complementar, na forma do art .  4 1 ,  § 1 .0 ,  da Consti tuição Federal (Re
gra: n.º de deputados estaduais = 3 x n.0 de deputados federa is) .  Porém, 
se atingido o número de 3 6  ( tr inta e seis)  deputados estaduais ,  serão 
acresc idos tantos deputados quantos forem os deputados federais  acima 
de doze ( Exceção: n . º  de deputados estaduais = 3 6  + n .º de deputados 
federais - 1 2) .  Ass im,  por exemplo, o Estado de São Paulo tem 70 (se
tenta) deputados federa is ,  portanto, encaixa-se na exceção prevista no art. 
27 (n .º de deputados estaduais  = 36 + n .0 de deputados federais - 1 2 ) .  
Logo, o número de deputados estaduais do Estado de São Paulo é 94 (36 
+ 70 - 1 2  = 94 deputados estaduais) .  

É obrigatória a existência de iniciativa popular de lei no processo le
gislativo estadual, devendo a lei dispor a respeito do seu exercício pelos 
cidadãos (CF, art. 27, § 4.º). 

A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para man
dato de quatro anos, real izar-se-á no prime iro domingo de outubro, em 
primeiro turno, e no ú l t imo domingo de outubro, em segundo turno, se 
houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, 
e a posse ocorrerá em pri meiro de janeiro do ano subsequente ,  observado, 
quanto ao mais,  as regras constituc ionais sobre eleições para Presidente da 
República (CF, art. 28) .  

Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na 
Administração Pública Direta ou Indireta, ressalvada a posse em virtude de 
concurso público, h ipótese em que será afastado do seu cargo, emprego ou 
função, mantendo-se a contagem do tempo de serviço para todos os efei tos 
legais, exceto para promoção por merecimento (CF, art. 28, § l .º). 

O subsídio dos deputados estaduais é fixado por lei de i n ic iat iva da 
assembleia legislat iva, na razão de, no máximo, 75% ( setenta e cinco 
por cento) daquele estabelecido, em espécie,  para os deputados federais .  
Note-se que o subsíd io  n ã o  é mais  fixado por resolução da  assembleia 
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legis lativa, mas s im por lei, a partir de projeto apresentado pela assembleia 
legislativa, que, portanto, se sujeita ao poder de veto do Governador (CF, 
art. 27, § 2 .  º). 

O subsídio do Governador, do Vice-Governador e dos secretários de 
estado é fixado por lei de iniciativa da assembleia legislativa (CF, art. 28 ,  
§ 2.º). 

Os subsídios dos deputados estaduais serão o l imite remuneratório (teto) 
no âmbito do Poder Legislativo estadual (CF, art. 37, XI) .  

O subsídio mensal do Governador do estado será o l imite remuneratório 
(teto) para todo o Poder Executivo estadual, exceto para os procuradores e 
defensores públicos, cujo teto salarial será 90,25% do subsídio de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37 ,  XI) .  

Não obstante os limites remuneratórios aludidos nos dois parágrafos 
precedentes, é facul tado "aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu 
âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" (CF, art. 
37, § 1 2) .  Esse teto único, caso adotado, não se aplicará aos subsídios dos 
deputados estaduais e distritais, nem dos vereadores, pois eles possuem limites 
próprios previstos em outros dispositivos da Constituição (art. 27,  § 2 .0; art. 
29, incisos VI e VI I ;  art. 32, § 3 .º). 

Compete às assembleias legislativas dispor sobre seu regimento interno, 
polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos 
cargos (CF, art. 27, § 3 .º). 

Ao dispor sobre a composição de suas Mesas, poderão as assembleias 
legislativas permitir a recondução do deputado estadual para o mesmo cargo 
na eleição imediatamente subsequente, pois, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, a vedação à recondução para o mesmo cargo 
da Mesa na eleição imediatamente subsequente, prevista no art. 57 ,  § 4 .0, 
da Constituição Federal, não é de observância obrigatória para os estados, 
Distrito Federal e municípios. 

Os estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabele
cidos na Constituição Federal, cabendo à Constituição do estado definir a 
competência dos tribunais, e ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de 
organização judiciária (CF, art. 1 25 ,  caput e § 1 .º). 

No âmbito desse poder para organizar sua própria Justiça, poderão os 
estados instituir o controle de constitucionalidade abstrato, para a fiscalização 
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão 
(CF, art. 1 25,  § 2.º). 
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A lei estadual poderá, a inda, criar, mediante proposta do Tribunal de 
Justiça, a Justiça Mi l i tar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes 
de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio 
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Mi l itar nos estados em que 
o efetivo mil itar seja superior a vinte mil integrantes (CF, art. 1 25 ,  § 3 .º). 

6.2.3. Autoadministraçao 
A capacidade de autoadmin i s t ração decorre das normas que distri

buem as competências entre Un ião, estados, Distrito Federal e municípios, 
especialmente do art. 25 ,  § I . " ,  segundo o qual são reservadas aos estados 
as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Assim, os 
estados-membros se autoadministram no exercício de suas competências ad
ministrativas, legislativas e tributárias definidas constitucionalmente. 

Os Estados poderão, mediante le i . complementar, inst i tuir regiões 
metropol itanas, aglomerações u rban as e microrreg iões , constituídas por 
agrupamentos de munic íp ios l imítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públ icas de i nteresse comum (CF, 
art. 25 ,  § 3 .0). 

São três, portanto, os requisitos constitucionais para a atuação dos esta
dos nas três hipóteses (criação de regiões metropolitanas, de aglomerações 
urbanas e de microrregiões): 

a) lei complementar estadual ;  

b) tratar-se de um conj unto de municípios l imítrofes; 
c) ter por fim a organização. planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum. 

As regiões metropol i tanas são conj untos de municípios l imítrofes, com 
certa continuidade urbana, que se reúnem em torno de um município-polo. 

As aglomerações urbanas são áreas urbanas de municípios l imítrofes, 
sem um polo, ou mesmo uma sede. Caracterizam-se pela grande densidade 
demográfica e continuidade urbana. 

As micro rregiõcs são também municípios l imítrofes, que apresentam 
características homogêneas e problemas em comum, mas que não se encon
tram l igados por certa continu idade urbana. 

Cabe ressaltar que a criação de regiões metropoli tanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões é com petência exclusiva do estado-membro, não 
havendo nenhuma ingerência dos municípios envolvidos nessa matéria.2 

' ADI 1 .841/RJ. rei. Min. Marco Aurélio. 28.08 . 1 998. 
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Essa competência dos estados-membros não deve ser confundida com a 
competência outorgada aos municípios para criar, organizar e suprimir d is
tritos, desde que observada a legislação estadual (CF, art. 30, IV). 

6.2.4. Vedações ao poder constituinte decorrente 

A Constituição Federal de 1 988, ao atribuir aos estados a capacidade de 
auto-organização e autolegislação, de autogoverno, e de autoadministração 
(arts. 1 8, 25 a 28), impõe limitações a esses poderes e determina que sejam 
respeitados os princípios nela estabelecidos. 

Vimos que alguns desses princípios podem ser descobertos com faci l idade, 
como os denominados pri ncípios sensíveis, que são taxativamente enumerados 
no art. 34, VI I ,  da Lei Maior. Mas, além desses, temos os princípios cons
t i tucionais extensíveis e os princípios co11 st itucio11 a is estabelecidos, que, 
espalhados pelo texto constitucional, l imitam, explícita ou impl icitamente, a 
autonomia organizatória dos estados. 

Os estados-membros, na sua capacidade de auto-organização, deverão 
observar todos esses princípios previstos na Constituição Federal - sensíveis, 
estabelecidos e extens íveis -, sob pena de absoluta inconsti tucionalidade da 
regra da Constituição estadual que contrarie algum deles. 

Entretanto, como vimos, a Constituição Federal nem sempre é expressa 
no tocante à competência dos entes federados, surgindo, em consequência, 
dúvidas sobre a competência dos estados para dispor acerca de certas matérias. 
Apresentamos, a seguir, algumas matérias que n ã o  poderão ser discipl inadas 
na Constituição do estado. 

A Const i t u ição do estado não pode condicionar a nomeação, a exo
neração e a destituição dos secretários de estado à prévia aprovação da 
assembleia legislativa. 

Os secretários de estado são os auxi l iares do Governador de Estado, assim 
como os ministros de estado são os aux il iares do Presidente da República. 
A nomeação, exoneração e destituição de ministros de estado são matérias 
de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, !), sem 
nenhuma participação do Congresso Nacional. Esse modelo deverá ser se
guido no âmbito estadual. Caso a Constituição do estado pretenda condicio
nar a nomeação, exoneração e destituição de secretários de estado à prévia 
aprovação da Assembleia Legislativa, haverá indevida i ngerência do Poder 
Legislativo na esfera de competência do Executivo, em ofensa ao princípio 
da separação de Poderes. 

Essa mesma vedação aplica-se à Lei Orgânica do Distrito Federal e dos 
municípios, no tocante à nomeação, exoneração e destituição dos respectivos 
auxi l iares do Chefe do Executivo local. 
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A Const i tu ição d o  estado não ()Ode fixar em quatro quintos dos 
membros da assembleia legislativa o quorum para aprovação de emendas à 
Constituição do estado. 

Ao estabelecer o processo legislativo de modificação da Constituição 
estadual, os estados-membros deverão observar as regras previstas na Cons
tituição Federal para sua reforma (CF, art. 60). 

As diferentes regras do art. 60 da Constituição Federal são, no que couber, 
de observância obrigatória pelos estados-membros, dentre elas: votação em 
dois turnos e quonun de três quintos para deliberação (§  2 .º); não sujeição 
a veto do Chefe do Executivo e promulgação direta da emenda pelo Poder 
Legislativo (§ 3 .º); irrepetibi l idade, na �sma sessão legislativa, da matéria 
rejeitada ou havida por prejudicada (§ 5 .''). 

Portanto, não poderá a Constituição do estado estabelecer quorum para 
modificação do seu texto distinto daquele estabelecido pelo legislador consti
tuinte para a reforma da Constituição Federal ,  que é de três quintos (CF, art. 
60, § 2 .0). Não poderá o Estado adotar quorum mais rígido (quatro quintos, 
por exemplo), nem menos rígido (maioria absoluta, por exemplo). 

A C o n s t i t u ição d o  estado não pod e tratar de matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, a partir de proposta de emenda apresentada 
por parlamentar.3 

A Constitu ição Federal estabelece certas matérias cuja iniciativa de lei 
é privativa do Presidente da República (art. 6 1 ,  § ! .º). Entre essas matérias 
destacam-se aquelas relativas à Administração Pública e aos servidores 
públ icos do Poder Executivo, tais como: ::riação de cargos, funções ou em
pregos públ icos na Administração D ireta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; servidores públ icos da União, seu regime j urídico, provimento 
de cargos, estabi l idade e aposentadoria; criação e extinção de ministérios e 
órgãos da Administração Pública. 

Em relação a essas matérias, portanto, só o Presidente da República 
poderá desencadear o processo legislativo, isto é, apresentar projeto de lei 
perante o Poder Legisl ativo. 

Por força do princípio federativo, o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que essa iniciativa privativa do Presidente da República 
é de observância obrigatória pelos estados, D istrito Federal e municípios, 
adequando-se a inic iativa, conforme o caso, ao Governador ou ao Prefeito. 
Assim, as matérias que são de in iciativa privativa do Presidente da Repú
bl ica na esfera federa l ,  são de iniciativa privativa do Governador, no âmbito 
estadual, e do Prefeito, na esfera municipal .  

3 ADI  858, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 13 .02 .2Q08. 
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Em razão desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, algumas as
sembleias legislativas começaram a constitucionalizar essas matérias, levando
-as para a Constituição estadual a partir de proposta de emenda apresentada 
por parlamentares. 

Desenvolveram os deputados estaduais, em resumo, a seguinte tese jurí
dica: "não podemos apresentar projeto de lei sobre as matérias de iniciativa 
privativa do Governador, por força do entendimento do Supremo Tribunal 
Federal; porém, nada impede que apresentemos proposta de emenda à 
Constitu ição cio estado sobre essas matérias, pois o texto da Constituição 
Federal refere-se, tão somente, à in iciativa privativa em projeto de lei; caso 
apresentemos a proposta de emenda à Constituição do estado, será ela aprovada 
e promulgada por nós, deputados, sem nenhuma participação do Governador, 
haja vista que a emenda à Constituição não se submete à sanção ou a veto; 
desse modo, burlaremos a iniciativa privativa do Governador e trataremos das 
respectivas matérias no texto da Constituição do estado, sem necessidade da 
iniciativa do Chefe do Executivo, e impedindo qualquer participação deste". 

Em face dessa flagrante tentativa de fraude à Constituição da República, 
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as matérias que são 
previstas na Carta Federal como de iniciativa privativa do Chefe do Exe
cutivo (CF, art. 6 1 ,  § ! .°) não podem, a partir de iniciativa de parlamentar, 
ser disciplinadas mediante emenda à Constituição do estado, sob pena de 
desrespeito à iniciativa µTivativa do Governador. 

Significa dizer que, no âmbito estadual, tais matérias só poderão ser dis
ciplinadas a partir de iniciativa do chefe do Executivo, seja em projeto de lei , 
seja mediante a apresentação de proposta de emenda à Constituição Estadual. 

Essa mesma vedação apl ica-se à Lei Orgânica do Distrito Federal e dos 
municípios, vale dizer, as matérias ora em foco só podem ser disciplinadas 
nos respectivos àmbitos a partir de iniciativa do chefe do Executivo, jamais 
mediante proposta de emenda à Lei Orgânica apresentada por parlamentar. 

A Constitu ição do estado  não pode subordinar a nomeação do Pro
curador-Geral da Justiça do estado à prévia aprovação do seu nome pela 
assembleia legisl:itiva. 

O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público dos es
tados e do Distrito Federal e territórios, assim como o Procurador-Geral da 
República é o Chefe do Ministério Público da União. 

A Constituição Federal condicionou a nomeação do Procurador-Geral 
da República à prévia aprovação do Senado Federal, por maioria absoluta 
(CF, art. 1 28, § ! .º). 

Certamente ·:om a :ntenção de guardar simetria com a Carta Federal ,  
algumas Constituições estaduais copiaram essa mesma regra para o processo 
de nomeação do Procurador-Geral de Justiça, isto é, determinaram a obriga-
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toriedade da aprovação prévia do seu nome pela assembleia legislativa, por 
maioria absoluta de votos. 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é in
constitucional nonna da Constituição de estado que condicione a nomeação do 
Procurador-Geral de Justiça à prévia aprovação da assembleia legislativa, visto 
que a Constituição Federal estabelece regra específica sobre o assunto, distinta 
daquela estabelecida para a nomeação do Procurador-Geral da República. 

De fato, ao tratar do processo de nomeação dos Procuradores-Gerais de 
Justiça, a Constituição Federal estabeleceu regra própria, em que não é prevista 
participação do Poder Legislativo, nos termos seguintes (CF, art. 1 28,  § 3 .º): 

§ 3.0 Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal 
e Territórios formarão l ista tríp l ice dentre integrantes da carreira, 
na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, 
que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato 
de dois anos, perm itida uma recondução. 

Portanto, o processo de nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 
estados-membros é distinto daquele estabelecido para a nomeação do Pro
curador-Geral da República; naquele, não há qualquer participação do Poder 
Legislativo. O próprio Ministério Público do Estado elaborará l i sta tríplice 
dentre integrantes da carreira e o Governador escolherá e nomeará um dos 
três, sem nenhuma participação da assembleia legislativa. 

A assembleia legis lativa participará, se for o caso, da destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, por deliberação de maioria absoluta, na forma 
da lei complementar respectiva (CF, art. 1 28,  § 4 .º). 

A Con s t i tu ição do estado não pode outorgar ao Governador do estado 
imunidade à prisão em flagrante, à prisã0 preventiva e à prisão temporária, 
tampouco pode estabelecer a irresponsabi l idade, na vigência do mandato, 
pelos atos estranhos ao exercício de suas funções. 

Essas imunidades foram expressamente conferidas pela Constituição Fe
deral ao Presidente da República (CF, art. 86, §§ 3 .0 e 4.0). Porém, segundo 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federai, são elas exclusivas do Presi
dente da República, não podendo ser estendidas aos Governadores de Estado. 

Segundo o STF, dentre as imunidades do Presidente da Repúbl ica (CF, 
art. 86, caput, e §§ 3 . 0  e 4 .º), a única que poderá ser estendida aos Governa
dores de Estado é a relativa à necessidade de autorização legislativa, por dois 
terços dos membros da Câmara dos Deputados, para a sua responsabi l ização 
criminal (CF, art. 86, caput). 

Portanto, a Constituição do estado poderá estabelecer que o Governa
dor do estado não será processado criminalmente pelo Superior Tribunal de 
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Justiça - STJ sem prévia licença da assembleia legislativa, por dois terços 
de seus membros, repetindo o modelo adotado em relação ao Presidente da 
República, cuja responsabil ização depende, sempre, de autorização por dois 
terços da Câmara dos Deputados (CF, art. 86, caput). 

As demais imunidades do Presidente da Repúbl ica - relativas às prisões 
cautelares (art. 86, § 3 .0) e aos atos estranhos ao exercício do mandato 
(art. 86, § 4 .0) - não poderão ser estendidas aos Governadores de Estado. 

Cabe ressaltar que a Constituição Federal não outorgou ao Prefeito ne
nhuma imunidade, nem poderá ser estendida a ele qualquer das imunidades 
do Presidente da Repúbli

.
ca. 

A Constituição do estado não pode condicionar a eficácia de convênio 
celebrado pelo Poder Executivo à prévia aprovação do Poder Legislativo. 

A celebração de convênios administrativos é matéria da competência 
do Chefe do Executivo, responsável pelo exercício da direção superior da 
Administração Públ ica (CF, art. 84, I I) .  

Logo, os Chefes do Executivo de dois estados-membros poderão celebrar 
convênios para a consecução de determinada atividade de interesse comum. 
Acontece, porém, que algumas Constituições estaduais estabeleceram regra 
segundo a qual esses convênios só seriam válidos depois de aprovados pela 
assembleia legislativa. 

Diante dessa situação, o Supremo Tribunal Federal proferiu orientação 
de que a Constituição do Estado não pode condicionar a eficácia desses 
convênios à prévia aprovação da assembleia legislativa, sob pena de ofensa 
ao princípio da separação de Poderes. 

Essa mesma vedação apl ica-se à Lei Orgânica do Distrito Federal e dos 
municípios, no tocante aos convênios celebrados pelos respectivos Chefes 
do Executivo. 

A Constituição do estado n ão pode estabelecer prazo para que os de
tentores de iniciativa privativa (reservada ou exc lusiva) apresentem projeto 
de lei ao Poder Legislativo. 

Não pode a Constituição do Estado fixar prazo limite para que o detentor de 
iniciativa reservada - Chefe do Executivo, por exemplo - apresente projeto de 
lei sobre as respectivas matérias, sob pena de ofensa ao princípio da separação 
de Poderes. Cabe ao detentor da iniciativa privativa a decisão sobre o momento, 
a oportunidade e a conveniência de apresentar o projeto de lei ao Legislativo. 

Essa mesma vedação aplica-se à Lei Orgânica do D istrito Federal e dos 
municípios, no tocante aos detentores de i niciativa reservada de lei no seu âmbito. 

A Constituição do estado não pode outorgar competência para que a 
assembleia legislativa julgue as próprias contas e as dos administradores dos 
Poderes Executivo e Judiciário. 
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Estabelece a Constituição Federal que o controle externo é incumbência 
do Congresso Nacional, que o exercerá com o auxí l io do Tribunal de Contas. 
da União (CF, art. 7 1  ) .  

· 

Entretanto, em que pese a natureza de órgão auxi l iar do Legislativo, o 
Tribunal de Contas da União possui atribuições próprias, enumeradas nos 
incisos do art. 7 1  da Constituição Federal .  

Especificamente a respeito do controle das contas públicas, a Carta de 
1 988 del ineou claramente a competência do Tribunal de Contas da União, 
conforme explicado a seguir. 

No tocante às contas do Presidente da República, não cabe ao Tribunal de 
Contas da União ju lgá-las.  Cabe a este órgão, apenas, apreciá-las, mediante 
parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias do recebimento 
(CF, art. 7 1 , I). U l teriormente, quem as j u lgará será o Congresso Nacional, 
por força do art. 49, IX, da CF/ 1 988. 

Quanto às contas dos demais administradores públicos, a competência 
para o j u lgamento é do próprio Tribunal de Contas da União (art. 7 1 ,  I I) ,  
e não do Congresso Nacional .  

Esse modelo é de observância obrigatória no âmbito dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, em relação às suas Cortes de Contas (CF, art. 75) .  

Assim, na esfera estadual, a competência para julgar as contas do Go
vernador será da assembleia legislativa, após a apreciação, mediante parecer 
prévio, no prazo de sessenta dias, do Tribunal de Contas do estado. A com
petência para o julgamento das contas dos demais administradores públicos 
estaduais, no â mbito dos três Poderes, será do Tribunal de Contas do estado. 

Logo, a Constituição do estado não pode outorgar à Assembleia Legislati
va a competência para julgar as suas próprias contas, tampouco as contas dos 
administradores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pois essa com
petência, por força da Constituição Federal, é do Tribunal de Contas do estado. 

Essa mesma regra é válida para o j ulgamento das contas públicas no 
âmbito do município, adequando-se as competências à câmara municipal 
(para o j u lgamento das contas do Prefeito) e ao Tribunal de Contas compe
tente (para o j ulgamento das contas dos demais administradores municipais). 

Enfim, o seguinte modelo deve, obrigatoriamente, ser observado pelas 
Constituições estaduais: os tr ibunais de  contas têm competência para j ulgar 
as contas - e não apenas opinar sobre a regularidade delas - de todos os 
administradores públicos, cxcepcionadas, un icamente, as contas apresen
tadas pelos chefes do Poder Executivo (CF, art. 49, IX, art. 7 1 ,  I e II, e 
art. 75).4 A lém disso, não se admite que a decisão adotada pelo tribunal de 

4 ADI 849/MT, rei. Min. Sepúlveda Pertence. 1 1 .02 . 1999; ADI 1 .964/ES, rei. Min. Dias Toffoli , 
04.09.2014 (vide Informativo 757 do STF). 
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contas no exercício da sua competência para j u lgar as contas dos adminis
tradores públicos seja reformada, ou de algum modo alterada, pelo respectivo 
Poder Legislativo. Consoante já deixou assente o Supremo Tribunal Federal ,  
"o exercício da competência de j ulgamen to pelo Tribunal  de Contas n ão 
fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legis lativo" .5 

A Constitu ição do  estado  não pode estabelecer a monarquia como fonna 
de governo, nem o parlamentarismo como sistema de governo. 

Sabe-se que a Constituição Federal somente gravou como cláusula pétrea 
a forma federativa de Estado (CF, art. 60, § 4.º, 1). A fonna de governo (re
pública) e o sistema de governo (presidencialismo) não são cláusulas pétreas 
na vigência da Constituição Política de 1 988. 

Entretanto, não poderão os estados, o Distrito Federal e os municípios adotar 
outra forma de governo (monarquia) ou outro sistema de governo (parlamen
tarismo), desgarrando-se do modelo federal, previsto na Constituição Federal. 

Embora não seja cláusula pétrea, o modelo determinado pela Constituição 
Federal deverá, obrigatoriamente, ser seguido pelos estados, Distrito Federal 
e municípios. 

A Constituição do  estado não pode adotar outros sistemas eleitorais 
distintos daqueles previstos na Constituição Federal. 

A Consti tuição Federal prevê dois sistemas eleitorais :  o majoritário (para 
eleição dos Chefes do Executivo e senadores da República) e o proporc ional 
(para eleição dos deputados federais, deputados estaduais e vereadores). 

Esses sistemas eleitorais são de observância obrigatória pelos estados
-membros, por força do disposto no art. 27, § l .º, da Constituição Federal, 
não podendo os entes federados adotar um sistema eleitoral distinto (o distrital 
misto, por exemplo) para a eleição dos deputados estaduais. 

Essa mesma vedação aplica-se à Lei Orgânica do Distrito Federal e dos 
municípios, no tocante aos s istemas eleitorais em seu âmbito. 

A Constitu ição do estado não pode estabelecer os casos em que as 
disponibi lidades de caixa dos estados poderão ser depositadas em instituições 
financeiras não oficiais. 

Estabelece a Constituição Federal que as disponibi l idades de caixa dos 
estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 
Público e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições 
financeiras oficiais, ressalvados os casos previs tos cm lei (CF, art. 1 64, § 3 .0). 

A lei poderà, então, prever casos em que as disponibi l idades de caixa 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão ser depositadas 
em instituições nnanceiras não oficiais. É importante, porém, enfatizar que 

5 ADI 3.71 5fTO, rei. Min. Gilmar Mendes, 21 .08.2014 {vide Informativo 755 do STF). 
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o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa lei deve ser uma le i  ord inária 
federa l ,  isto é, urna lei editada pelo Congresso Nacional, não pelo próprio 
ente federado (estado, DF ou município). 

Portanto, a competência para prever os casos em que os recursos desses 
entes federados poderão ser depositados em i nstitu ições privadas é da União,  
exercida mediante l e i ordinúria federal. 

A Co n s t i t u iç :1o d o  es ta do não pode definir os crimes de responsabi l idade 
do Governador, tampouco cominar as respectivas penas. 

Segundo a jurisprudência do STF, são da competência  legislativa da 
União a defin ição dos c rimes de responsab i l idade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento (Súmula 722). 

Portanto, não poderão os estados, o Distrito Federal e os municíp ios 
definir os crimes de responsabi l idade das respectivas autoridades locais, 
sob pena de invasão da competência privativa da União para legislar sobre 
Di re ito Penal (CF. art. 22, 1). 

6.3. M u n icípios 

A Consti tu ição Federal de 1 988 consagrou o município como entidade 
federat iva.  in tegrante da organização polít ico-admin istrativa da República 
Federativa do Bras i l ,  outorgando-lhe plena autonomia (CF, arts. 1 8, 29 e 30) .  

Reforçando a posição de ente federativo do município, a autonomia municipal 
foi arrolada como princíp io constitucional sensível, a ser respeitada pelo estado
-membro, sob pena de sujeitar-se ele à intervenção federal (CF, art. 34, VII ,  e). 

Assim como ocorre com os estados-membros, a autonomia municipal está 
assentada na capacidade de auto-organização e normalização própria (elaboração 
da Lei Orgânica e das leis municipais), autogoverno (eleição do Prefeito, Vice
-Prefeito e vereadores sem ingerência da União e do estado) e autoadministração 
(exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas). 

O município reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois turnos, com o 
i nterstício mínimo de dez d ias, e aprovada por dois terços dos membros da 
câmara municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
na Constituição Federal, na Constituição do respectivo estado e os seguin tes 
preceitos (CF, art .  29): 

a) eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos vereadores, para mandato de 
quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; 

b) eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de 
outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, 
apl icadas as regras para eleição do Presidente da República, no caso de 
mun icípios com mais de duzentos mil eleitores; 
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c) posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1.0 de janeiro do ano subsequente 
ao da eleição; 

d) perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na 
Administração Pública Direta ou Indireta, ressalvada a posse em virtude 
de concurso públ ico, h ipótese em que será afastado do seu cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, mantendo-se 
a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento (CF, art. 29, XIV); 

e) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos secretários municipais devem 
ser fixados por lei de iniciativa da càmara municipal; 

f) o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar 
o montante de cinco por cento (5%) da receita do município; 

g) inviolabil idade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exer
cício do mandato e na circunscrição do município; 

h) as proibições e incompatibi l idades, no exercício da vereança, devem ser 
similares, no que couber, ao d isposto na Constituição Federal para os 
membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo estado 
para os membros da assembleia legislativa; 

i )  organ ização das funções legislativas e fiscal izadoras da câmara municipal ;  

j )  cooperação das associações representativas no  planejamento municipal; 

k) deve ser prevista iniciativa popular de projetos de lei de interesse específi
co do município, da cidade ou de bairros, mediante manifestação de, pelo 
menos, cinco por cento do eleitorado. 

O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras mu
nicipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a 
Constituição Federal ,  os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica 
e os seguintes l imites máximos, fixados como percentuais do subsídio dos 
deputados estaduais: 

N.0 de habitantes Subsídio máximo do Vereador (em % 
do Munlcipio do subsidio dos deputados estaduais) 

Até 1 0.000 20% 

De 1 0.001 a 50.000 30% 

50.001 a 1 00.000 40% 

1 00.001 a 300.000 50% 

300.001 a 500.000 60% 

Acima de 500.000 75% 
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A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, inc lu ído o gasto com o subsídio de seus vereadores. 

A EC 5 8/2009 deu nova redação ao inc iso IV do art. 29 da Constituição 
Federal, aumentando o número de vereadores por municipal idade, mediante 
a criação de vinte e quatro novos l imites máximos para a composição das 
Câmaras Municipais. De acordo com o novo regramento constitucional, pas
saram a ser os seguintes os l imites máximos para a composição das Câmaras 
M unicipais, considerada a população loca l :  

·- '  
N.0 de habitantes do Municipio Limite mãximo de vereadores 

Até 1 5.000 9 

De 15.001 a 30.000 11 

De 30.001 a 50.000 13  

De 50.001 a 80.000 1 5  

D e  80.001 a 1 20.000 1 7  

D e  1 20.001 a 160.000 1 9  

D e  1 60.001 a 300.000 2 1  

De 300.001 a 450.000 23 

De 450.001 a 600.000 25 

De 600.001 a 750.000 27 

De 750.001 a 900.000 29 

De 900.001 a 1 .050.000 31 

De 1 .050.001 a 1 .200.000 33 

De 1 .200.001 a 1 .350.000 35 

De 1 .350.001 a 1 .500.000 37 

De 1 .500.001 a 1 .800.000 39 

De 1 .800.001 a 2.400.000 41 

De 2.400.001 a 3.000.000 43 

De 3.000.001 a 4.000.000 45 

De 4.000.001 a 5.000.000 47 

De 5.000.001 a 6.000.000 49 

De 6.000.001 a 7.000.000 51 

De 7.000.001 a 8.000.000 53 

Mais de 8.000.000 55 
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Essa mesma EC 58/2009 deu, também, nova redação ao art. 29-A da 
Constituição Federal, fixàrido novos percentuais máximos do total de despe
sas para as Câmaras Municipais, válidos a partir de l .º de janeiro de 20 1 O. 
Desse modo, a partir de l .º de janeiro de 201 0, o total da despesa do Poder 
Legislativo municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os 
gastos com inativos, não poderá u ltrapassar os seguintes percentuais, rela
tivos ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais 
tributárias; efetivamente realizado no exercício anterior: 

N.0 de habitantes Percentual máximo de despesa 

Até · 100.000 7% 

De 100.001 a 300.000 6% 

De 300.001 a 500.000 5% 

De 500.001 a 3.000.000 4,5% 

De 3.000.001 a 8.000.000 4% 

Acima de 8.000.001 3,5% 

Estabelece a Constituição Federal que o Prefeito será julgado perante o 
Tribunal de Justiça (CF, art. 29, X). 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ,  a 
competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos 
crimes de competência da justiça comum estadual. Nos demais casos, a 
competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau (Sú
mula 702) . . 

Assim, se a prática for de crime eleitoral, a competência para o julga
mento do Prefeito será do Tribunal Regional Eleitoral - TRE. 

Nos crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da União, de 
suas autarquias ou de empresas públicas federais, a competência para julgar 
o Prefeito é do Tribunal Regional Federal - TRF. 

Entretanto, compete ao Tribunal de Justiça, e não à Justiça Federal, 
o j ulgamento de Prefeito municipal por má aplicação de verbas federais 
repassadas ao patrimônio da municipalidade, pois o seu desvio ou em
prego irregular é crime contra o município, em cujo patrimônio elas se 
incorporaram. 6 

• RE 205. 773, rei. Mín. Octavio Gallotti, 29.04.1 997. 
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No caso de crime doloso contra a vida praticado por Prefeito, a com
petência originária será do Tribunal de Justiça, afastando-se a competência 
do Tribunal do Júri (CF, art. 5 .º, XXXVIII). 

Em relação aos crimes de responsabilidade, é necessário diferenciar 
os denominados delitos próprios (infrações político-administrativas, cuja 
sanção é a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos) dos de
litos i m p róp rios (infrações penais propriamente ditas, apenadas com penas 
privativas de l iberdade). 

No pri meiro caso - crimes de responsabilidade próprios - a com
petência para julgamento é da câmara municipal, uma vez que se trata de 
responsabi l ização de índole política. 

No segundo caso - crimes de responsabilidade impróprios - o Prefeito 
será julgado perante o Tribunal de Justiça. 

A Constituição Federal não outorgou foro especial aos vereadores perante 
o Tribunal de Justiça, assegurando a eles, apenas, a imunidade material, ao 
dispor que são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição do município (CF, art. 29, VI I I). 

Porém, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Cons
tituição do estado poderá outorgar aos vereadores dos municípios s ituados 
em seu território foro especial perante o Tribunal de Justiça, se o legislador 
constituinte derivado decorrente assim entender oportuno.7 

6.4. Distrito Federa l 

A Constituição Federal assegurou ao Distrito Federal a natureza de ente 
federativo autônomo, assentada na sua capacidade de auto-organização e nor
malização própria, autogoverno e autoadministração (CF, arts. 1 8, 32 e 34). 

Compete ao Distrito Federal se auto-organizar por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal; a auto-organização do D istrito Fe
deral completa-se pelas leis distritais editadas no uso de sua competência 
legislativa (CF, art. 32). 

O autogoverno do Distrito Federal materializa-se na eleição do Gover
nador e Vice-Governador, segundo as regras da eleição para Presidente da 
Repúbl ica, e dos deputados distritais, integrantes do Poder Legislativo local 
(Câmara Legislativa), segundo as regras da eleição para deputados estaduais. 
O Distrito Federal só não dispõe de competência para organizar e manter o 

7 HC 74. 1 25/PI. rei. Min. Francisco Rezek. 03.09.1 996. 
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Poder Judiciário local, haja vista que essa competência foi atribuída à Un ião 
(CF, art. 2 1 ,  XII I). 

O Distrito Federal se autoadmi nistra, ao exercer as competências admi
n istrativas, legislativas e tributárias constitucionalmente a ele atribuídas. 

O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios (art. 32). Em 
respeito a essa vedação constitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou 
a inconstitucionalidade de lei distrital (Lei 1 .7 1 3/ 1 997) que facultava a admi
n istração das quadras residenciais do Plano Pi loto, em Brasília, por prefeituras 
comunitárias ou associações de moradores. Entendeu a Corte Suprema que tal 
le i  promovia, em afronta à Constituição Federal, uma subdivisão do território 
do Distrito Federal em entidades relativamente autônomas.8 

O Distrito Federal não é um estado, nem um município. Em regra, 
em razão da vedação. à sua divisão em municípios, foram-lhe atribuídas as 
competências legislativas e tributárias reservadas aos estados e aos municí
p ios (CF, arts. 32,  § ! .º, e 1 47). Porém, não se pode afirmar que o D istrito 
Federal tenha sido, em tudo, equiparado aos estados-membros, pois nem 
todas as competências legislativas estaduais foram a ele estendidas. Com 
efeito, compete privativamente à União legislar sobre organ ização judiciária 
e do Min istério Públ ico do Distrito Federal, bem como sobre organização 
administrativa destes (CF, art. 22, XVII) .  

Ademais, ao contrário dos estados-membros, o Distrito Federal não dispõe 
de competência para organizar e manter, no seu âmbito, o Ministério Públ ico, 
o Poder Judiciário, a polícia civi l ,  a polícia mil itar e o corpo de bombeiros 
mi l i tar. É da União a competência para organizar e manter esses órgãos no 
D istrito Federal (CF, art. 2 1 ,  XIII e X IV). 

Por esse motivo - organização e manutenção pela União -, cabe à lei fede
ral (e não distrital) dispor sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar (CF, art. 32, § 4.º). 

Ao contrário do que ocorre com os demais entes federados, não há pre
visão constitucional para alteração dos l imites territoriais do Distrito Federal 
(CF, art. 1 8, §§ 3 .0 e 4.º). 

A respeito da natureza singular do D istr i to Federal, o Supremo Tribunal 
Federal - ao firmar entendimento de que se apl ica a esse ente federado a 
fórmula estabelecida pela Lei de Responsabil idade Fiscal (Lei Complementar 
1 O 1/2000) para o cálculo dos l imi tes globais de despesas com pessoal imposta 
aos estados (e não aos municípios)9 - asseverou que, embora o Distrito Federal 
não seja nem um município nem um estado-membro, está bem mais próximo 

• ADI 1 .706/DF. rei. Min. Eros Grau, 09.04.2008. 

9 ADI 3. 756/DF. rei. Min. Carlos Brilto, 2 1 .06.2007. 
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da estruturação destes, destacando os seguintes dispositivos da Constituição 
Federal demonstrativos dessa asserção: 

( . . .  ) 2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compos
tura singular, dado que: a) desfruta de competências que são 
próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 
32,  § 1 °, CF); b) algumas de suas instituições elementares são 
organizadas e mantidas pela União (art. 2 1 ,  XI J I  e XIV, CF); 
c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são finan
ciados, em parte, pela mesma pessoa federada central ,  que é a 
União (art. 2 1 ,  XIV, parte final, CF). 3 .  Conquanto submetido 
a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está 
bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do 
que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto porque: 
a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o 
Distrito Federal em pé de igualdade co1i1 os Estados e a União 
(art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição 
dispôs que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito 
Federal" (art. 34), reservando para os Municípios um artigo em 
apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três 
orgânicos Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente 
dois ( inciso 1 do art. 29); d) a Constituição tratou de maneira 
uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao 
número de deputados distritais, à duração dos respectivos man
datos, aos subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3.0 do art. 32); 
e )  no tocante à legitimação para propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou 
à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo 
tratamento dado às Assembleias Legislativas estaduais ( inciso I V  
d o  art. 1 03);  f) no modelo constitucional brasileiro, o Distrito 
Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a 
pessoa j urídica da União; g) tanto os Estados-membros como o 
Distrito Federal participam da fonnação da vontade legislativa 
da União (arts. 45 e 46). 

Bras í l i a  é a capital federal (CF, art. 1 8 , § l .º). Houve, nesse pon
to, uma distinção em re lação ao regramento da Constituição pretérita 
(CF/ 1 969), que estabelecia o D istrito Federal (e não Brasí l ia) como a 
capital da Un ião. 

6.5. Territórios Federais 

Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação 
em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em le i  com
p lementar (CF, art. 1 8, § 2.0). 
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Na vigência da Constituição Federal de 1 988 os Territórios Federais 
não são entes federados, não dispõem de autonomia política, não integram 
o Estado Federal. São meras descentralizações administrativo-territoriais 
pertencentes à União. 

Na vigência da Constituição anterior (CF/1 969) , os Territórios Federais 
eram considerados entes federativos. De fato, dispunha a pretérita Constitui
ção Federal que a República Federativa do Brasi l  era constituída pela união 
indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. I .º). A 
Constituição Federal de 1 988 suprimiu os Territórios Federais como entes 
federativos e outorgou essa qualidade aos Municípios (art. I .º). 

Não existem, atualmente, Terri tórios Federais, porque a própria Consti
tuição transformou em estados os de Roraima e Amapá (ADCT, art. 1 4  ), e 
extinguiu o de Fernando de Noronha, reincorporando a sua área ao Estado 
de Pernambuco (ADCT, art. 1 5 ) ,  únicos Territórios que ainda exist iam. 

Mas o texto constitucional reconhece a possibi l idade de criação de Terri
tórios Federais, sua ulterior transformação em estado ou sua reintegração ao 
estado de origem, consoante regulamentação que deve ser estabelecida em 
lei complementar federal (CF, art. 1 8, § 2.0). Caso venha a ser criado um 
Território, lei ordinária do Congresso Nacional disporá sobre sua organização 
administrativa e judiciária (CF, art. 33) .  

Na h ipótese de virem a ser criados Territórios Federais, deverão ser 
observadas, dentre outras, as seguintes regras constitucionais: 

a) os Territórios poderão, ou não, ser divididos em municípios; caso sejam 
divididos em municípios, estes gozarão de autonomia política e poderão, 
inclusive, ser objeto de intervenção federal (CF, arts. 33,  § l .", e 35) ;  

b) as contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, 
com parecer prévio do Tribunal de Contas da União (CF, art. 33, § 2.0); 

c) nos Territórios Federais com mais de cem mi l  habitantes, além do Gover
nador, haverá órgãos j udiciários de primeira e segunda instância, membros 
do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre 
as eleições para a Câmara Territorial e sua competência del iberativa (CF, 
art. 33, § 3.º); 

d)  o governador do Território será escolhido pelo Presidente da República e 
seu nome deverá ser aprovado previamente, por voto secreto, após arguição 
pública, pelo Senado Federal (CF, art. 52, I l i , "c"); 

e) competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o 
Território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos 
municipais (CF, art. 1 47); 

t) nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes 
federais caberão aos j uízes da j ustiça local, na forma da lei (CF, art. 1 1  O. 
parágrafo único); 
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g) compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o M inistério Público 
e a Defensoria Públ ica dos Territórios (CF, art. 2 1 ,  XI I I ); 

h) cada Território elegerá quatro deputados federais (CF, art. 45, § 2 .º); 

i) caberá ao Congresso Nacional, por lei complementar, dispor sobre incorporação, 
subdivisão ou desmembramento de áreas de Tenitórios, ouvidas as assembleias 
legislativas dos estados envolvidos (CF, arts. 1 8, § 2.0, e 48, VI); 

j) deputado ou senador poderá ser nomeado governador ou secretário de 
Território sem perda do mandato eletivo (CF, art. 56,  !); 

k) é de iniciativa privativa do Presidente da República, nos Tenitórios Federais, 
as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e servidores públicos, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabi l idade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de mil itares para a inatividade (CF, art. 6 1 ,  § I .º). 

6.6. Formação dos estados 

Vimos anteriormente que em um Estado federal os entes que o compõem 
não dispõem do direito de secessão, isto é, os entes federados não podem se 
desgarrar do todo, do Estado Federal, para formar um novo Estado soberano. 
Essa preocupação, na Constituição Federal de 1 988, está manifesta no seu 
art. 1 º, que dispõe que a Repúbl ica Federativa do Brasil é indissolúvel .  

Entretanto, internamente, a divisão político-administrativa da República 
Federativa do Brasi l  não é imutável , perpétua. A estrutura territorial interna 
poderá ser modificada, por meio da alteração dos l imites territoriais dos 
di ferentes entes federados existentes, na forma em que prevista no art. 1 8  
da Lei Maior. 

A Constituição Federal prevê a possibi l idade de a l teração da estrutura 
terri torial interna dos estados-membros (CF, art. 1 8, § 3 .º) e dos municípios 
(CF, art. 1 8, § 4.º). Embora não constituam entidades federadas, os Territórios 
Federais  também poderão ser criados, transformados em estados ou reintegra
dos ao estado de origem (CF, art. 1 8, § 2.º). Não há previsão constitucional 
para a al teração territorial do Distrito Federal. 

Estabelece a Constituição Federal que os estados podem incorporar-se 
entre s i ,  subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou forma
rem novos estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, por plebiscito, e do Congresso Nacional, pela edição 
de lei complementar (CF, art. 1 8, § 3 .º). 

Esse dispositivo constitucional deve ser combinado com o inc iso VI do 
art. 48, que faz referência à obrigatoriedade de manifestação das assembleias 
legislativas envolvidas. 
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São, portanto, três os requisitos para a incorporação, a subdivisão e o 
desmembramento de estado: 

a) consulta prévia às populações diretamente interessadas, por meio de ple
biscito; 

b) oit iva das assembleias legislativas dos estados interessados; 

e) edição de lei complementar pelo Congresso Nacional .  

Conforme antes exposto, o plebiscito é convocado an teriormente a 
ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou 
denegar o que lhe tenha sido submetido, enquanto o referendo é convocado 
pos t c rionncntc a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a 
respect iva ratificação ou rejeição. 

Para a alteração dos l imites territoriais do estado, a consulta às popula
ções interessadas deverá, obrigatoriamente, ser prévia, por meio de plebisci to, 
vedada a realização de consulta u l terior, por meio de referendo, mesmo que 
a Constituição do estado tenha previsto este meio de consulta. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  a expressão "po
pu lação diretamente interessada" constante do § 3.º do art. 1 8  da Constituição 
da República não deve ser entendida como som e n k  a população da área a 
ser destacada, mas, s i m, como toda a população do estado-me m b ro, tanto 
da área desmembranda, quanto da área remanescente. 'º 

No tocante à oitiva das assembleias legislativas, temos o seguinte: (a) 
no caso de incorporação de estados entre si, devem ser ouvidas as assem
bleias dos estados que desejam incorporar-se; (b) no caso de subdivisão, 
para formação de novos estados, só há uma assembleia a ser ouvida (a  do 
Estado que pretende subdividir-se). Porém, se a subdivisão destinar-se à 
anexação a outro ou outros estados, as assembleias destes também deverão 
ser ouvidas, para dizerem se aceitam ou não a anexação; (c) no caso de 
desmembramento para formação de novo estado, só há uma assembleia a 
ser ouvida (a do Estado que se desmembra). Porém, se o desmembramento 
for para anexação a outro ou outros estados, as assembleias destes também 
deverão ser ouvidas. 

Caso o resultado do plebiscito seja desfavorável, estará impossibilitado o pro
cedimento, pois a aprovação das populações interessadas é condição indispensável 
para a modificação territorial. Porém, se o resultado do plebiscito for favorável, o 
Congresso Nacional decidirá, com plena soberania, pela aprovação ou não da lei 
complementar. Enfim, a reprovação no plebiscito impede o processo legislativo 
no Congresso Nacional, mas a aprovação plebiscitária não obriga o Congresso 

'º ADI 2.650/DF, rei. Min. Dias Toffoli, 24.08.20 1 1 .  
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1-.Jacional, que poderá, ainda assim, decidir pela não aprovação da lei complementar 
formalizando a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento. 

A consulta às assembleias legislativas tem função meramente opinativa, 
isto é, a opinião negativa ou positiva das assembleias legislativas não obriga 
o Congresso Nacional .  Mesmo com manifestação negativa das assembleias 
legislativas poderá o Congresso Nacional editar a lei complementar aprovan
do a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento. Da mesma forma, 
a manifestação positiva das assembleias legislativas não obriga o Congresso 
Nacional ,  que poderá, soberanamente, decidir pela não aprovação da respec
tiva lei complementar. 

Com base nas distinções elaboradas pelo Prof. A lexandre de Moraes, con
ceituamos, a seguir, as a lterações territoriais autorizadas constitucionalmente. 

Ocorre a i nco rpora çiio e n t re s i  (fusão) quando dois ou mais estados se 
unem com outro nome, perdendo os estados incorporados sua personal idade, 
por integrarem um novo estado. Na fusão entre dois, três ou mais estados, 
eles perderão a sua personalidade e surgirá um novo estado. Seria o caso, 
por exemplo, da fusão dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul ,  desaparecendo estes e surgindo o novo Estado do Sul. 

Ocorre a s u bd ivisão quando um estado divide-se em vários novos estados
-membros, todos com personal idades diferentes, desaparecendo por completo 
o estado-originário. Seria o caso, por exemplo, da divisão do Estado de São 
Paulo, que desapareceria, surgindo os novos Estados de São Paulo do Sul 

e São Paulo do Norte. 

O des m e m b ra m ento  consiste em separar uma ou mais partes de um 
estado-membro, sem que ocorra a perda da identidade do ente federado origi
nário. O estado originário perderá parte do seu território e de sua população, 
mas continuará existindo j uridicamente. O desmembramento poderá ser de 
dois t ipos: desmemhra me n lo-a nexação ou desmem b ra m e n to-formação.  

No desmemhra mento-anex ação, a parte desmembrada será anexada a 
outro estado-membro, h ipótese em que não haverá criação de um novo ente 
federado, mas tão somente a lteração dos l imites territoriais dos estados envolvi
dos. Seria o caso, por exemplo, de parte do território do Estado de São Paulo 
desmembrar-se para se anexar ao Estado de M inas Gerais. Nesse caso, não 
haveria criação de um novo estado, mas sim alteração dos l imites territoriais 
dos estados envolvidos, qual seja, o Estado de São Paulo teria o seu território 
reduzido e o Estado de M inas Gerais teria o seu território ampl iado. 

No cl e s m e m h ra m c n t o-formação,  a parte desmembrada do estado-ori
ginário constituirá um novo estado ou Território Federal .  Seria o caso, por 
exemplo, de desmembramento de parte do Estado do Rio Grande do Sul  
para a criação do novo Estado do Extremo Sul. 
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O procedimento de alteração dos limites territoriais dos estados está dis
ciplinado na Lei 9.709, de 1 8. 1 1 . 1 998, e obedecerá, em síntese, aos seguintes 
passos. O plebiscito será convocado mediante decreto legislativo, por proposta 
de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas 
do Congresso Nacional, e deverá ser realizado na mesma data e horário em 
cada um dos estados. Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo 
favorável à alteração territorial, o projeto de lei complementar respectivo será 
proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional. Caberá à Casa 
perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar proce
der à audiência das respectivas assembleias legislativas, que opinarão, sem 
caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os 
detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, 
sociais e econômicos da área geopolítica afetada. 1 1  Ao final, uma vez aprovado 
o projeto de lei complementar pelas duas Casas do Congresso Nacional, será 
ele encaminhado ao Presidente da República, para sanção ou veto. 

Em decorrência da criação do novo Estado, é vedado à União, direta ou 
indiretamente, assumir encargos referentes a despesas com pessoal inativo e 
com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração 
pública, inclusive da indireta (CF, art. 234). 

Em complemento às disposições anteriormente expostas, o art. 235 da 
Constituição Federal estabelece, ainda, importantes regras que deverão ser obser
vadas pelo novo ente federado nos dez primeiros anos da sua criação, como, 
por exemplo, a de que a Assembleia Legislativa será composta de dezessete 
deputados se a população do estado for inferior a seiscentos mil habitantes. 

6.7. Formação dos municípios 

A EC 1 5/ 1 996 passou a exigir novos requisitos para a alteração dos limites 
territoriais dos municípios, estabelecendo que 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. 

Atualmente, portanto, são cinco as medidas necessárias para a criação, 
a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios: 

a) aprovação de lei complementar federal fixando genericamente o período 
dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de municípios; 

1 1  Lei 9.709/1998, arts. 3.0 e 4.0 
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b) aprovação de lei ordinária federal prevendo os requisitos genéricos exigí
veis e a fonna de divulgação, apresentação e publicação dos estudos de 
viabilidade municipal; 

e) divulgação dos estudos de viabilidade municipal, na fonna estabelecida pela 
lei ordinária federal acima mencionada; 

d) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envol
vidos; 

e) aprovação de lei ordinária estadual formalizando a criação, a incorporação, 
a fusão ou o desmembramento do município, ou dos municípios. 

A consulta às populações interessadas deverá, obrigatoriamente, ser 
prév ia , por meio de p lebisc i to , vedada a realização de consulta u lterior, por 
meio de referendo, mesmo que a Constituição do estado tenha previsto este 
meio de consulta. 

O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao des
membramento de municípios será convocado pela assembleia legislativa, de 
conformidade com a legislação federal e estadual . 1 2 

No plebiscito municipal será consultada toda a popu lação dos muni
c íp ios envolvidos, i sto é, tanto a do território que se pretende desmem
brar quanto a do que sofrerá desmembramento; ou, em caso de fusão ou 
anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que 
receberá o acréscimo.13 

Note-se que, desde a promulgação da EC 1 5/ 1 996, a a lteração dos l imi
tes territoriais dos municípios passou a depender da vontade do Congresso 
Nacional, haja  vista que a alteração do território municipal somente poderá 
ocorrer dentro do período determinado por lei complementar federal.  En
quanto não edi tada essa lei complementar pelo Congresso Nacional, não 
poderá ocorrer nenhuma criação, incorporação, fusão ou desmembramento 
de município no Brasi l .  

A lertamos, porém, para o fato de que, não obstante a inexistência da 
referida lei complementar federal, foram criados, após a introdução dessa 
exigência pela EC 1 5/ 1 996, mais de cinquenta municípios em nosso País, 
em situação de flagrante desrespeito ao § 4.0 do art. 1 8  da Carta Política. 
Em ações movidas perante o Supremo Tribunal Federal ,  este se manifestou 
pela inconstitucionalidade dos procedimentos de criação de tais municípios, 
e, também, reconheceu a inconstitucionalidade por omissão do Congresso 
Nacional, configurada pela ausência de elaboração da lei complementar 

" Lei 9.709/1 998. art. 5.0 
" Lei 9.709/1998, art. 7.0 
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reclamada pela Constituição, fixando um prazo de 1 8  (dezoito) meses para 
que esse órgão legislativo suprisse tal omissão. 14  

Em face desse quadro, o Congresso Nacional promulgou a EC 57/2008, 
que acrescentou o art. 96 ao Ato das D isposições Constitucionais Transitórias, 
conval idando os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento 
de municípios, cuja lei tenha sido publ icada até 3 1  de dezembro de 2006, 
atend idos os requis i tos estabelecidos na legislação do respectivo estado à 
época de sua criação. Foi essa a forma adotada pelo legislador constituinte 
derivado para regularizar a situação desses mais de c inquenta munic íp ios, 
criados, na época, com desrespeito ao § 4 .0 do art. 1 8  da Constitu ição 
Federal .  

6.8. Formação d os Territórios Federais 

Os Territórios Federais integram a União e, embora não sejam entes 
federados, poderão ser criados, transfonnados em estado ou reintegrados ao 
estado de origem, nos tennos de lei complementar (CF, art. 1 8 , § 2.") . 

A Constituição prevê, ainda, que os estados poderão desmembrar-se 
para formarem novos Territórios Federais, desde que mediante aprovação da 
população diretamente interessada, por plebiscito (CF, art. 1 8, § 3 .0) . 

De seu turno, o inciso VI do art. 48 da Carta da República estabelece 
que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas 
assembleias legislativas. 

Da combinação desses três dispositivos constitucionais, podemos concluir 
que a criação de um Território federal a partir do desmembramento de Estado 
depende de três requisitos: 

a)  aprovação da população diretamente interessada, por plebiscito; 

b) manifestação da assembleia legislativa interessada; 

e) edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. 

N os demais aspectos do procedimento legislativo perante o Congresso 
Nacional ,  aplicam-se as disposições estudadas sobre a modificação territorial 
dos estados-membros, no que couber. 

6.9. Vedações constitucionais aos entes federados 

Determina a Constituição Federal que é vedado à União, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos rel igiosos ou igrejas, 

" ADO 3.682/MT, rei. Min. Gilmar Mendes. 09.05.2007. 
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subvencioná-los, embaraçar- lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou al iança, ressalvada, na fom1a da 
lei ,  a colaboração de interesse públ ico (CF, art. 1 9, l). 

Conclui-se, portanto, que a Repúbl ica Federativa do Brasi l  é le iga , l a ica 

ou não confess io n a l ,  isto é, não podem a U nião, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios estabelecer uma rel igião oficial .  Em razão desse fato, por 
exemplo, não pode ser adotada determinada fé rel igiosa em escola públ ica, 
nem pode ser estabelecida discipl ina rel igiosa como obrigatória para todos 
os alunos de esco la pública. 

Todavia,  o B rasi l não é um Estado ateu. Com efei to ,  o própno 
preâmbulo da Const i tu ição refere-se a Deus, e há d ispos i t ivos constitu
c ionais  resguardando o d i re i to à conv icção re l igiosa (CF, arts . 5 . 0, V I ;  
l 50, V I ,  "b") .  

É, também, vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos mu
nicípios recusar fé aos documentos públicos (CF, art. 1 9, l i ) .  

Os  entes federativos compõem um único Estado, que é a República 
Federativa do Brasil ,  e, em consequência, não poderá um ente federativo 
recusar te a documentos públ icos reconhecidos como tais por órgão ou enti
dade competentes de outra entidade federativa, em razão de sua procedência.  
Esse dispositivo visa a garantir a unidade do Estado Federal, estabelecendo 
que a fé pública é instituto nacional, que deverá ser respeitado por todos os 
entes que integram a Federação. 

É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municíp ios criar 
distinções entre brasileiros ou preferências entre si (CF, art. 1 9, 11 l )_ 

Esse di spositivo constitucional, em respeito à paridade jurídica exis
tente entre os di ferentes entes federativos, veda a criação de preferências 
entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Se não há 
subordinação, se não existe relação de h ierarquia entre eles, não ht razões 
para o estabelecimento de preferências entre s i .  Esse preceito é reforçado 
pela imunidade tributária recíproca, que veda aos entes federados a cobran
ça de impostos uns dos outros (CF, art. 1 50, VI ,  "a"), e pelo princípio da 
não discriminação tributária em razão da procedência ou destino de bens e 
serviços (CF, art. 1 52).  

A disposição em comento (CF, art. 1 9, I I I ) veda, também, a adoção 
de distinções entre brasi leiros, em razão de sua natural idade. O fato de o 
brasi le iro ser natural de detenninado estado, do Distrito Federal ou de certo 
município não autoriza a adoção de tratamento juridico distinto, sob pena 
de ofensa, dentre outros, ao postulado da isonomia. Reforçam esse princípio, 
dentre outros, os seguintes comandos constitucionais: art. 5 .0, I; art. 5 .0, XV; 
art. 5 .º, XLI;  art. 1 50, 1 1 ;  art. I SO, V. 
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7. INTERVENÇÃO FEDERAL 

Vimos que o Estado Federal fundamenta-se no princípio da autonomia 
política das entidades que o compõem. Portanto, numa Federação, a regra 
é o exercício da autonomia pelos entes estatais (União, estados, Distrito 
Federal e municípios), com a existência de governo próprio e posse de 
competências constitucionais exclusivas, como bem precei tua o art. 1 8  da 
Carta Política. 

Porém, a Constituição brasileira admite o excepcional afastamento 
dessa autonomia pol ítica, por meio da intervenção de uma entidade política 
sobre outra, diante do interesse maior de preservação da própria unidade 
da Federação. Por isso, nas palavras do Professor José Afonso da S i lva, 
"intervenção é antítese da autonomia". Por meio dela afasta-se tempora
riamente a atuação autônoma do estado, Distrito Federal ou município que 
a tenha sofrido. 

O processo de intervenção, conforme ensina o constitucionalista Ale
xandre de Moraes, 

consiste em medida excepcional de supressão temporária da au
tonomia de determinado ente federativo, fundada em hipóteses 
taxativamente previstas no texto constitucional, e que visa à unidade 
e à preservação da soberania do Estado federado e das autonomias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Para o Ministro Celso de Mello, 

o mecanismo de i ntervenção constitui instrumento essencial à 
viabil ização do próprio sistema federativo, e, não obstante o 
caráter excepcior,al de sua util ização - necessariamente l imi
tada às hipóteses taxativamente definidas na Carta Política -, 
mostra-se impregnado de múltiplas funções de ordem político
-jurídica, destinadas: (a) a tomar efetiva a intangibi l idade do 
vínculo federativo; (b) a fazer respeitar a integridade terri torial 
das unidades federadas; (c) a promover a unidade do Estado 
Federal e (d) a preservar a incolumidade dos princípios funda
mentais proclamados pela Constituição da Repúbl ica. 

Em nosso País somente podem ser sujeitos ativos de intervenção a União 
e os estados-membros. Não existe intervenção praticada por município ou 
pelo Distrito Federal .  Cabe observar que, quando a União atua como sujei to 
ativo de intervenção, ela não está somente agindo na qualidade e no interesse 
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da pessoa j urídica União, ordem j urídica parc ial ,  mas, sim, no in teresse e na 
defesa do Estado federal, como ordem jurídica global. 

A União tem competência para interv i r  nos estados e no D istrito Fede
ral .  Em h ipótese nenhuma a União intervi rá em municípios l ocalizados em 
estado-membro. A União só d ispõe de competência para interv i r  d i retamente 
em município se este estiver local izado em Território Federal (CF, art. 35) .  

Os estados são competentes unicamente para a intervenção nos municípios 
situados em seu território. 

A intervenção - seja  ela federal ou estadual - somente poderá efetivar-se 
nas h ipóteses taxativamente descritas na Constituição Federa l .  Com efeito, 
uma vez que a Constituição outorga às entidades federadas a autonomia como 
princípio básico da fonna de Estado federado, decorre daí que a intervenção 
é medida excepcional ,  e só poderá ser efetivada nas h ipóteses taxativamente 
estal?elecidas pela Constituição como exceção ao princípio d a  não inter
venção (arts. 34 e 35). 

A intervenção funciona como meio de controle de constitucional idade, 
uma vez que consubstancia medida coerc itiva ú ltima para o restabelecimento 
da obediência à Carta da Repúbl ica por parte dos entes federativos. 

A decretação da intervenção é um ato político, executado sempre, ex
clusivamente, pelo Chefe do Poder Executivo (Presidente da Repúbl ica ou 
Governador de Estado). 

A intervenção federal poderá efetivar-se de maneira espontânea (de ofício) 
ou provocada, conforme explicitado nos itens seguintes. 

7 . 1 . 1 ntervenção federal  espontânea 

Há intervenção espontânea (de ofício) nas hipóteses em que a Consti
tuição autoriza que a intervenção seja  efetivada diretamente, e por in ic iativa 
própria, pelo Chefe do Executivo. O Chefe do Executivo, dentro de seu 
juízo de discricionariedade, decide pela intervenção e, de ofício, a executa, 
independentemente de provocação de outros órgãos. 

São hipóteses de intervenção federal espontânea: 

a) para a defesa da unidade nacional (CF, art. 34, 1 e l i); 
b) para a defesa da ordem pública (CF, art. 34, I I I) ;  

e)  para a defesa das finanças públ icas (CF, art. 34, V). 

Portanto, nessas hipóteses de intervenção espontânea (ou de oficio), pre
vistas no art. 34, 1 ,  I I ,  I I I  e V, da Constituição Federal ,  o próprio Presidente 
da Repúbl ica poderá tomar a in iciativa e decretar a intervenção federal. 
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7.2. Intervenção federal provocada 

Há intervenção provocada quando a medida depende de provocação de 
algum órgão ao qual a Constituição conferiu tal competência. 

Nessas hipóteses, não poderá o Chefe do Executivo tomar a iniciativa e 
executar, de oficio, a medida. A intervenção dependerá da mani festação de 
vontade do órgão que recebeu tal incumbência constitucional. 

Segundo a Constituição, a provocação poderá dar-se mediante "solicita
ção" ou "requisição". 

Nos casos de solicitação, entende-se que o Chefe do Executivo não 
estará obrigado a decretar a intervenção. Ao contrário, diante de req u isição, 
o Chefe do Poder Executivo não dispõe de discricionariedade, isto é, estará 
obrigado a decretar a intervenção. 

A provocação mediante requ isição está prescrita nos seguintes disposi
tivos constitucionais: art. 34, IV (requisição do STF), art. 34, VI (requisição 
do STF, STJ ou TSE), e art. 34, VII (requisição do STF). 

A provocação mediante solicitllção está prevista no art. 34, IV, na defesa 
dos Poderes Executivo ou Legislativo. 

Conforme dito antes, nas intervenções provocadas, a Carta Política es
tabelece quem poderá dar início ao procedimento interventivo. O Chefe do 
Executivo não poderá, por si, dar início ao processo interventivo, baixando 
o competente decreto. Depende ele de iniciativa de algum órgão, conforme 
estabelecido na Constituição. 

São os seguintes os órgãos que receberam a incumbência constitucional 
de iniciar o processo de intervenção: 

a) Poder Legislativo (assembleia legislativa estadual ou Câmara Legislativa 
do Distrito Federal) ou Poder Executivo local (Governador de Estado ou 
do Distrito Federal); 

Na h ipótese do art. 34, IV, da Constituição ("garantir o livre exercício 
de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação"), esses Poderes locais 
solicitarão ao Presidente da República a intervenção federal, a fim de que a 
União venha garantir o livre exercício de suas funções. Nessas hipóteses, a 
solicitação do Poder Legislativo ou Executivo local não vincula o Presidente 
da República, haja vista tratar-se de solicitação (e não de req u isição). 

Exemplificando, se o Poder Executivo no Estado de São Paulo estivesse 
sendo coagido ou ameaçado no exercício de suas atribuições, o Presidente da 
República não poderia, por sua iniciativa, decretar a intervenção federal nesse 
Estado. Dependeria ele de provocação do Poder Executivo estadual coacto ou 
impedido (o Governador do Estado teria que solicitar a i ntervenção). Nessa 
hipótese, como a provocação se dá por meio de solicitação, o Presidente da  
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República não está obrigado a decretar a i ntervenção, decidindo com plena 
discricionariedade. 

Esse mesmo exemplo é válido para a h ipótese de ameaça ou coação ao 
Poder Legislativo local, fazendo-se a devida adequação quanto à autoridade 
sol icitante (a solicitação será efetuada pela assembleia legislat iva). 

b) Supremo Tribunal Federal (STF); 

Caso o Poder Judiciário local esteja  sendo coagido (CF, art. 34, IV), o 
Tribunal de Justiça respectivo deverá solicitar ao STF que requisite a in
tervenção. O STF, se entender cabível ,  requisitará a intervenção federal ao 
Presidente da República, que estará obrigado a decretá-la, pois se cuida de 
hipótese de rc<1 u is ição. 

Note-se que no caso de coação contra o Poder Judiciário local,  o procedi
mento é absolutamente distinto daquele acima explicitado, apl icável à coação 
contra os Poderes Executivo e Legislativo. Primeiro, porque a provocação 
do Presidente da República não será feita pelo Poder Judic iário local, mas 
sim pelo Supremo Tribunal Federal .  Segundo, porque a provocação não se 
dará por meio de solicitação, mas sim por requ isição, o que implica dizer 
que o Presidente da República estará obrigado a decretar a intervenção, não 
dispondo de nenhuma discricionariedade. 

Na prática, em caso de coação contra o Poder Judic iário estadual , cabe 
ao Tribunal de Justiça local provocar o Supremo Tribunal Federal ,  que, se 
assim entender, requisitará a intervenção ao Presidente da República. Confor
me aludido acima, d iferentemente das hipóteses de coação ou impedimento 
dos demais Poderes - Executivo e Legislativo -, o Poder Judiciário local 
não tem competência para provocar, diretamente, o Presidente da Repúbl ica. 

e) STF, STJ ou TSE; 

No caso de desobediência à ordem ou decisão judicial (CF, art. 34, 
VI),  a i ntervenção dependerá da requisição de um desses tribunais ao 
Presidente da República, de acordo com a origem da decisão desc umprida. 

Se o descumprimento for de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral, 
caberá ao Tribunal Superior Elei toral - TSE a requis ição. 

Se o descumprimento for de ordem ou decisão do Superior Tribunal 
de Justiça - STJ, caberá a ele a requisição. 

Se o descumprimento for de ordem ou decisão do Supremo Tribunal 
Federal - STF, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Mi l i tar, caberá ao 
STF a requisição. 



338 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Quando o descumprimento for de ordem ou decisão da Justiça Federal 
ou da Justiça Estadual, estando envolvidas exclusivamente questões legais  

(infraconstitucionais), caberá a requisição ao STJ (porque essas decisões, em 
tese, somente estariam sujeitas a recurso especial ao STJ, não a recurso ex
traordinário ao STF). Diferentemente, caso o descumprimento seja de ordem 
ou decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, mas envolva matéria 
constitucional, a competência para a requisição será do STF (porque caberia 
recurso extraordinário dessas decisões ao STF). 

Vale repisar que, conforme antes exposto, nas hipóteses de descumpri
mento de ordem ou decisão da Justiça do Trabalho e da Justiça Mi l itar a 
requisição cabe ao STF, mesmo que haja unicamente questões infracons
titucionais envolvidas (porque as decisões da Justiça do Trabalho e da 
Justiça Mil i tar em nenhuma c ircunstância estão sujeitas a Recurso especial 
perante o STJ). 

Nessas hipóteses, as requisições do STJ, do TSE e do STF serão enca
minhadas diretamente ao Presidente da Repúbl ica. 

No tocante à iniciativa desses Tribunais, determina a lei que a requisi
ção de intervenção federal prevista no inciso I I  do art. 36 da Constituição 
Federal será promovida: 1 5  

( i )  d e  oficio, o u  mediante pedido, feito ao STJ, por presidente d e  Tribunal de 
Justiça do estado, ou presidente de tribunal federal, quando se tratar de 
prover a execução de ordem ou decisão judicial, com ressalva, con forme 
a matéria, da competência do STF ou TSE;  

( i i)  de oficio, ou mediante pedido da parte interessada, quando se  tratar de 
prover a execução de ordem ou decisão do STJ. 

De acordo com as regras legais acima expostas, temos o seguinte, no 
tocante às requisições de competência do STJ. 

Quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial 
oriundas da Justiça Estadual e da Justiça Federal (controvérsias envolvendo 
questões exclusivamente infraconstitucionais), o STJ poderá requisitar a inter
venção ao Presidente da República de oficio (mediante iniciativa do próprio 
STJ) ou a partir de pedido a ele dirigido pelos presidentes do Tribunal de 
Justiça - TJ e do Tribunal Regional Federal - TRF, conforme o caso. Nessa 
situação, a parte interessada na decretação da intervenção n ão poderá ingressar 
com o pedido diretamente perante o STJ; deverá fazê-lo ao presidente do TJ 
ou do TRF, conforme o caso, e esses presidentes dos tribunais é que darão 
entrada no pedido perante o STJ. 

" Lei 8.038/1990, art. 19.  



Cap. 4 • ORGANIZAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA 339 

Quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão do próprio 
STJ, este Tribunal poderá requisitar a intervenção ao Presidente da Repúbl ica 
de ofício, ou a partir de pedido da parte i nteressada. Note-se que, nesse caso, 
a parte interessada poderá i ngressar com o pedido de intervenção diretamente 
perante o STJ. 

O mesmo raciocínio deve ser seguido no tocante às requisições de compe
tência do TSE e do STF. Assim, por exemplo, quanto às requisições de com
petência do STF, a parte interessada somente poderá ingressar com o pedido 
diretamente neste Tribunal quando a ordem ou decisão a ser provida for oriunda 
do próprio STF. Nas demais hipóteses, a parte interessada na intervenção não 
poderá se dirigir diretamente ao STF; ela deverá fazer o pedido ao presidente 
do respectivo tribunal (local, federal ,  trabalhista ou mil itar, confonne o caso) 
para que ele o encaminhe ao Supremo Tribunal Federal .  

d) Procurador-Geral da República. 

No caso de recusa à execução de lei federal (CF, art. 34, VI) e de 
ofensa aos "princípios sensíveis" (CF, art. 34, VII), a intervenção dependerá 
de representação interventiva do Procurador-Geral da Repúbl ica perante o 
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 36, I I I ,  com a redação dada pela Emenda 
Constitucional 45/2004 ). 

Na primeira hipótese - recusa à execução de lei federal - teremos a 
chamada ação ele exec u to ricclaelc el e le i  federa l ,  porquanto não se visa à 
declaração da inconstitucional idade do ato, mas sim de obrigar o ente fede
rado ao cumprimento da le i .  

No segundo caso - ofensa aos princípios sensíveis - teremos a denomi
nada represe n tação i n terventiva ou ação d i reta de inconstitucional idade 
i n terven t iva, pois a provocação do Poder Judiciário tem por fim a declaração 
da inconstitucional idade do ato i legítimo praticado pelo ente federado. 

Cabe ressaltar que, nessas h ipóteses de representação do Procurador
-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal não decretará a i nter
venção. Decretar e executar a intervenção são competências privativas do 
Chefe do Poder Executivo (CF, art .  84, X).  Cabe ao Poder Judiciário, tão 
somente, real izar o controle de constitucionalidade da pretendida medida 
de afastamento da autonomia do ente federado. Então, teremos o seguin
te: (a) caso seja negado provimento à representação, o Supremo Tribunal 
Federal determinará o arquivamento do processo, encerrando-se o intento 
de decretação de intervenção pelo Presidente da Repúbl ica, sem que e la  
ocorra; (b) se for dado provimento à representação, o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal dará conhecimento da decisão ao Presidente da Repúbl ica  
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para, no p razo i mprorrogável ele até 1 5  (q u i nze) d i as, expedir  o decreto 
in terventivo, na forma dos §§ 1 .0 e 3 .0 do art. 36 da Constituição Federa l . 1 6  

É importante esclarecer, ainda, que, nessa hipótese, a atuação do Pre
sidente da República é vinculada, cabendo a ele a mera formalização de 
uma decisão tomada pelo Poder Judiciário, que reconheceu a procedência do 
pedido de intervenção formulado pelo Procurador-Geral da República. Deverá 
o Chefe do Executivo, portanto, no prazo improrrogável de 1 5  (quinze) dias, 
expedir o decreto interventivo. 

Entretanto, se por um lado é certo que a atuação do Presidente da 
Repúbl ica, nessa h ipótese, é vinculada, por outro não é correto afirmar que 
de sua atuação sempre redundará in tervenção efetiva no ente federado. De 
fato, o Presidente da República deverá, obrigatoriamente, expedi r  o decreto 
interventivo - que nem precisará ser submetido ao Congresso Nacional 
(afinal,  a questão já foi apreciada pelo STF) -, mas tal decreto não neces
sariamente implicará o afastamento da autonomia do ente federado. Isso 
porque, consoante o § 3 .º do art. 36,  se a mera suspensão da execução do 
ato impugnado for suficiente para assegurar o restabelecimento da norma
l idade, o decreto interventivo edi tado pelo Chefe do Executivo l imitar-se-á 
a esta providência - suspender a execução do ato local impugnado. Não 
se terá, dessarte, uma efetiva intervenção, com a fastamento da autonomia 
do ente federado, mas tão só a suspensão do ato local impugnado, i sto é, 
o decreto interventivo será, a rigor, um decreto meramente suspensivo da 
execução de um ato local .  Assim, se a suspensão da execução do ato local 
bastar ao restabelecimento da normalidade, evita-se a decretação da efetiva 
i ntervenção no ente federado, em respeito à sua autonomia polít ica (afinal ,  
o objetivo último de todo o procedimento é o restabelec imento da normali
dade no âmbito do ente federado, e não o a fastamento de sua autonomia). 
Entretanto, caso o decreto meramente suspensivo não seja suficiente ao 
restabelecimento da normalidade, o Presidente da República estará obrigado 
a executar uma efetiva i ntervenção, pois se trata de h ipótese de req u isição,  
e não de simples solicitação. 

Por fim, cabe mencionar que a decisão do Supremo Tribunal Federal que 
julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva 
formulado pelo Procurador-Geral da República é i rrecorrível, não podendo, 
sequer, ser desconstituída por ação rescisória. 1 7  

16 Lei 12.562/201 1 ,  art. 1 1 .  
" Lei 1 2.562/201 1 ,  art. 1 2. 
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Intervenções 
Federais nos 

Estados e 
no DF 

-j Espontâneas - art. 34, 1, li, I l i  e V J 

Lj Provocadas J-

Para garantir o livre exerclcio 
·- dos Poderes Executivo e 

Legislativo 

Para garantir o livre exerclcio 
do Poder Judiciârio 

Para prover a execuçào de l�i 
- federal ou a observância dos 

principies senslveis 

Para prover a execução de 
ordem ou decisão judicial 

7.3. Decreto i nterventivo 

�olicitaçào do respectivo 
oder coacto ou 

mpedido (art. 36, 1) 

jR;quisiçào do STF L�� 36. 1) 

Representação do PGR 
perante o STF 
(art. 36, 1 1 1 )  

Requisição do STF, STJ 
ou TSE 

A intervenção federal será implementada mediante decreto expedido pelo 
Presidente da República, que, uma vez publ icado, terá eficácia imediata, 
legit imando os demais atos do chefe do Executivo na execução da medida. 

O decreto interventivo especificará a ampl itude, o prazo e as condições 
de execução da intervenção e, se for o caso, nomeará temporariamente o 
interventor, com o consequente afastamento das autoridades locais de suas 
funções (CF, art. 36, 1 ) .  

Note-se que a intervenção pode, ou não, impl icar necessidade de no
meação de interventor. Com efeito, a intervenção poderá atingir d i ferentes 
órgãos do ente federado. Assim, se a intervenção ocorrer no Poder Executivo, 
a nomeação do interventor será necessária, para que ele exerça as funções 
do governador. Diferentemente, caso a intervenção restrinja-se ao Poder 
Legislativo, tornar-se-á desnecessário haver um interventor, desde que o 
ato de intervenção atribua, desde logo, as funções legislativas ao chefe do 
Poder Executivo loca l .  Se a intervenção abranger os Poderes Executivo e 
Legislativo, a nomeação de interventor será necessária, para que ele assuma 
as funções executivas e legislativas. 

Nas h ipóteses ele intervenção não vinculada (espontâneas e provocadas 
mediante solicitação), o Presidente da República ouvirá os Conselhos da 
República (CF, art. 90, 1) e ele Defesa Nacional (CF, art. 9 1 ,  § 1 .º ,  II), que 
opinarão a respeito. 

A man i festação dos Conselhos não obriga o Presidente da República. 
Ouvidos tais Conselhos, decidirá o Presidente da Repúbl ica, discricionaria
mente, sobre a decretação da intervenção. 
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. A intervenção será sempre temporária e, cessados os seus motivos, as auto
ridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (CF, 
art. 36, § 4.0). O impedimento legal das autoridades locais poderá advir, dentre 
outros motivos, do_ término normal dos mandatos, da cassação dos mandatos 
ou da suspensão· ou · perda dos direitos� políticos, o que impede a reassunção 
do cargo. Nesses casos,' cessada a intervenção, deverão assumir os cargos as 
autoridades que a Constituição do ente federado indicar como sucessor. 

Vale lembrar que, durante a execução da intervenção federal, a Consti
tuição Federal não poderá ser emendada (CF, art. 60, § 1 .0). 

7 .4. Controle político 

O decreto presidencial de intervenção deverá ser submetido à apreciação 
do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro horas. Se o Congresso 
estiver em recesso, será convocado extraordinariamente, no mesmo prazo de 
vinte e quatro horas. 

Importante destacar que o chefe do Executivo não solicita autorização ao 
Congresso Nacional para decretar a intervenção. Ele decreta a intervenção e 
as medidas interventivas já começam a ser praticadas desde a decretação. Em 
seguida, ele submete a medida adotada à apreciação do Congresso Nacional,  
que a aprovará, por decreto legislativo� ou determinará a sua suspensão. Por 
isso o texto constitucional diz que compete ao Congresso Nacional "aprovar" 
ou "suspender" a intervenção federal (art. 49, IV). 

Como se vê, a apreciação do Congresso Nacional envolve ju lgamento de 
aprovação ou rejeição. A aprovação é efetivada mediante a expedição de um 
decreto legislativo pelo Congresso Nacional. Caso o Congresso Nacional não 
aprove a decretação da intervenção, esta passará a ser ato inconstitucional, 
e deverá cessar imediatamente, porque, se for mantida, constituirá atentado 
contra a autonomia do ente federado, caracterizando crime de responsabil idade 
do Presidente da República. 

Porém, nem todo'· decreto interventivo será apreciado pelo Poder Legis
lativo. Não há controle político do Congresso Nacional naquelas hipóteses 
de · intervenção decididas pelo Poder Judiciário, em que o Presidente da 
República é provocado mediante req.u isição, cabendo-lhe meramente adotar 
a medida interventiva (atividade vinculada). Com efeito, conforme visto an
teriormente, nas hipóteses previstas no art. 34, VI (prover a execução de lei 
federal, ordem ou decisão judicial) e VI I  (ofensa aos princípios sensíveis), o 
controle político pelo Legislativo será dispensado, e o decreto de intervenção 
l imitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar 
ao restabelecimento da normalidade, isto é, se for suficiente para eliminar a 
ofensa aos princípios constitucionais indicados (CF, art. 36, § 3 .º). 
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Contudo, se a normalidade não puder ser restabelecida pela s imples 
suspensão do ato, o decreto não se l imitará a essa providência, devendo 
especificar quantas forem necessárias ao restabelecimento da normalidade. 
Não se trata de faculdade do Presidente da Repúbl ica, mas de obrigação 
a ele imposta, porquanto as hipóteses citadas são de requ isição feita por 
tribunal do Poder Judiciário. 

Note-se que a Constituição Federal só dispensa a apreciação do Congresso 
Nacional nas hipóteses do art. 34, VI (prover a execução de lei federal ,  ordem 
ou decisão judicial) e VII  (ofensa aos princípios sensíveis), que são casos 
de intervenção provocada a partir de requisição do Poder Judiciário. Porém, 
entendemos que a desnecessidade de apreciação do decreto interventivo pelo 
Congresso Nacional alcança, também, a h ipótese do art. 34, IV ("garantir o 
l ivre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação"), quando 
a coação for contra o Poder .J udiciítrio loca l .  Isso porque, nessa s ituação, 
a decretação da intervenção dependerá de req u isição do Supremo Tribunal 
Federal, não fazendo sentido, portanto, falar-se em ulterior controle da deci
são da Corte Maior pelo Congresso Nacional. Essa nos parece ser a correta 
interpretação, diante da omissão do legislador constituinte. 

7.5. Controle jurisdicional 

Não existe, propriamente, controle jurisdicional sobre o ato de intervenção, 
tampouco sobre esta, haja vista tratar-se de ato de natureza eminentemente 
política, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 

Entretanto, poderá haver fiscalização do Poder Judiciário nas hipóteses 
de manifesta violação às normas constitucionais que regulam o procedimen
to (arts. 34 a 36), e também quando a suspensão da intervenção tenha sido 
determinada pelo Congresso Nacional mas ela permaneça sendo executada, 
pois, nesse caso, conforme visto acima, o ato perde sua legitimidade e se 
torna inconstitucional. 

Poderá ocorrer, ainda, controle pelo Poder Judiciário dos atos praticados 
pelo interventor, quando prejudiquem interesses de terceiros. 

8. INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

Os estados-membros poderão intervir nos municípios localizados em seu 
território, mediante a expedição de decreto pelo Governador. 

A intervenção em município local izado em Território Federal é da 
competência da União, que o fará por meio de decreto do Presidente da 
Repúbli ca. 
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Ressalvada a hipótese de intervenção federal em município local izado 
em Território Federal, todas as intervenções em município serão decretadas e 
executadas pelos estados. Em nenhuma hipótese haverá intervenção da União 
em município localizado em Estado-membro. 

As hipóteses que autorizam a intervenção estadual estão enumeradas no 
art. 35 da Constituição Federal, aplicando-se a essa intervenção as mesmas 
regras atinentes à intervenção federal (decreto do Chefe do Executivo, con
trole político pelo Legislativo, temporalidade etc.) .  

Na hipótese de intervenção prevista no inciso IV do art. 35, 1 8  a decre
tação da intervenção dependerá de provimento pelo Tribunal de Justiça de 
representação interventiva do Procurador-Geral de Justiça (Chefe do M inis
tério Público do estado), e, nos termos do art. 36,  § 3 .0, será dispensada a 
apreciação pela assembleia legislativa. 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Tribunal 
de Justiça na representação interventiva para viabil izar a intervenção estadual 
no Município reveste-se de caráter político-administrativo, sendo, portanto, 
definitiva. Significa dizer que contra a decisão do Tribunal de Justiça, pro
ferida na representação interventiva, não cabe recurso extraordinário perante 
o Supremo Tribunal Federal .  

Essa matéria restou consolidada no enunciado da Súmula 637 do Supremo 
Tribunal Federal :  "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal 
de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município." 

" "IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância 
de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de  
ordem ou de decisão judicial.· 
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.. REPARTIÇÃO' DE COM PETÊNCIAS 

1. NOÇÕES . . ' . 

Em um Estado do tipo federado, a autonomia dos entes federativos 
pressupõe repartição, constitucionalmente estabelecida, de competências ad
min istrativas, legislativas e tributárias. 

Repartição de competências é, pois, a técnica que a Constitu ição utiliza 
para parti lhar entre os entes federados as diferentes atividades do Estado 
federal. Trata-se do ponto nuclear do conceito jurídico de Estado federal, 
haja  vista que a autonomia dos entes federativos assenta-se, precisamente, na 
existência de competências que lhes são atribuídas como próprias diretamente 
pela Constituição da Federação. 

Com efeito, o constituinte originário, quando decide fundar um Estado 
do tipo federado, estabelece um determinado equil íbrio entre os entes que 
o integrarão mediante a outorga a cada qual de um conjunto de atribuições 
próprias, de modo que a esfera de atuação dos entes federados e as relações 
de coordenação e colaboração entre eles esteja, desde logo, bem delineada 
na Constituição do Estado. Essa estruturação confere autonomia pol ítica aos 
entes federativos, e assegura isonomia entre eles, uma vez que nenhum ente 
federado dependerá da decisão de outro quanto ao que lhe cabe, ou não, fazer; 
o conjunto de atribuições de cada um está delineado desde o momento de 
fundação do Estado, compondo a própria estrutura política deste; cada ente 
federado atua não por decisão, favor ou delegação1 de quaisquer outros, mas, 

' Como veremos à frente, existe. sim, possibilidade de delegação de atribuições especificas 
de um ente a outro, mas em nenhuma hipótese a totalidade das atribuições de um ente 
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sim, por lhe haver a própria Constituição do Estado outorgado, diretamente, 
um conjunto definido de competências. 

No Brasil ,  a repartição de competências está prevista no texto constitu
cional, o que consubstancia uma importante garantia, em virtude da rigidez 
da Constituição da Repúbl ica. Porém, o modelo delineado pelo legislador 
constituinte originário não é perpétuo, pois não integra o núcleo inabolível da 
Constituição, isto é, não está protegido com o manto de cláusula pétrea. 

De fato, o modelo de repartição de competências estabelecido pelo poder 
constituinte originário pode ser modificado por meio de emenda à Consti
tuição, desde que essa modificação não seja de tal magnitude que implique 
tendência à abolição da forma federativa de Estado; apenas se uma emenda 
à Constituição intentasse um rearranjo de competências tão abrangente que 
viesse a configurar ruptura do equilíbrio federativo incorrer-se-ia em violação 
de cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4.0, !) .  

1 . 1 .  Modelos de repartição 

A doutrina constitucionalista aponta a existência de di ferentes modelos 
de repartição de competências, a saber: modelo clássico e modelo moderno; 
modelo horizonta l  e modelo vertical.  

O modelo clássico - nascido com o surgimento da forma federativa de 
Estado, nos Estados Unidos da América, em 1 787 - tem por característica 
enumerar as competências da União (competência enumerada) e reservar as 
demais, não enumeradas, aos estados-membros (competência remanescente 
ou residual). 

O modelo moderno - adotado após a primeira guerra mundial - tem 
por característica descrever no texto constitucional não só as atribuições da 
União (competências enumeradas), mas também as hipóteses de competência 
comum e(ou) concorrente entre a União e os estados. 

O traço marcante da repa rtição horizontal é a inexistência de subordina
ção ou hierarquização entre os entes federados no exercício da competência. 
Cada ente é dotado de plena autonomia para exercer, sem ingerência dos 
demais, a competência quanto às matérias que a Constituição l he atribui . 
É o caso das competências estabelecidas nos arts. 2 1 ,  22, 23,  25 e 30 da 
Constituição Federal. 

Ocorre a repartição vertical quando a Constituição outorga a d iferentes 
entes federativos a competência para atuar sobre as mesmas matérias, mas 

federado pode depender de delegação de outro; em um Estado federado é necessário que 
cada ente federativo tenha atribuições originárias conferidas peta própria Constituição do 
Estado. 
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estabelece uma relação de subordinação entre o tipo de atuação previsto para 
cada um. Os entes federados atuam sobre as mesmas matérias - formando 
o que se denomina con d o m í n io legislativo entre a União e os Estados -, 
mas não dispõem dos mesmos poderes nessa tarefa. 

Dessa forma, o traço característico da repartição vertical é a existência 
de uma relação de subordinação entre os níveis de atuação atribuídos aos 
diferentes entes federados quanto às matérias situadas em seu âmbito. É o 
caso da competência legislativa concorren te, outorgada à U nião, aos estados 
e ao Distrito Federal (CF, art. 24). Nos parágrafos do art. 24 da Constituição 
Federal está definido o campo de atuação de cada um dos entes federados 
aos quais foi atribuída essa competência concorrente: à União compete editar 
norrnas gerais, norrnas de abrangência geral, que estabelecerão as grandes 
l inhas de orientação normativa acerca das matérias arroladas nos incisos do 
ci tado art. 24; aos estados e ao DF, caso existam as normas gerais, compete 
unicamente complementá-las, mediante edição de normas específicas, sem 
possibil idade de contrariar as diretrizes estabelecidas pela União com a edi
ção das norrnas gerais. 

De uma forrna geral, o modelo horizontal leva a uma rigidez mais acentu
ada no que concerne à esfera de atuação das entidades políticas. A distribuição 
vertical de competências proporciona maior proximidade e colaboração entre os 
entes federados, uma vez que eles devem atuar no âmbito da mesma matéria, 
de forrna complementar.2 Em que pese essa constatação, na Constituição Fe
deral de 1 988, conquanto tenham sido adotados os dois modelos de repartição 
de competência, predomina o modelo horizontal. A competência legislativa 
concorrente, disciplinada no art. 24, é o exemplo de repartição vertical de 
competências em nosso ordenamento constitucional atual. 

1 .2. Espécies de competências 

As competências são tradicionalmente classificadas em com petências 
a d m i n istrativas, c o mpetências legisl ativas e competências tr ibutá rias. 

As com petências a d m i n istrativas (materiais ou não legislativas) espe
cificam o campo de atuação político-administrativa do ente federado. São 
competências para a atuação efetiva, para executar tarefas, para a realização 
de atividades concernentes às matérias nelas consignadas. Por exemplo, a 
Constituição Federal outorga à União competência exclusiva para a emissão 
de moeda (CF, art. 2 1 ,  VII), bem como competência comum a todos os en
tes federados para proteger as florestas, a flora e a fauna (CF, art. 23, VII) .  

1 Na legislação concorrente, os Estados e o Distrito Federal têm competência para suplementar 
as normas gerais expedidas pela União. 
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As competências legislat ivas, como a própria denominação indica, 
estabelecem o poder para normatizar, para estabelecer normas sobre as res
pectivas matérias. Não dizem respeito à atuação em si ,  à execução de uma 
atividade, mas sim à edição das normas que regularão determinada atuação. 

Um exemplo auxi lia a compreensão. A Constituição Federal estabelece a 
competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, 
art. 22, XI). Não significa que somente a União atuará, administrativamente, 
sobre essa matéria. Os demais entes federados também exploram serviços de 
transporte, porém, não podem legislar sobre trânsito e transporte. Enfim, os 
demais entes federados também atuam na prestação de serviços de transporte 
(competência admin istrativa), mas não podem editar nomrns sobre essa maté
ria. Deverão eles, ao prestar esses serviços, observar as regras editadas pela 
União, com base na sua competência legislativa privativa (CF, art. 22, XI) .  

A competência tr ibutária diz respeito ao poder de institu i r  tributos, que 
é outorgado a todos os entes federativos, como uma das formas de assegurar 
sua autonomia. Com efeito, a autonomia política dos entes federados resultaria 
sobremaneira enfraquecida, caso desacompanhada de autonomia financeira, a 
qual é efetivamente assegurada pela fixação constitucional de competências 
tributárias próprias. A competência tributária está discipl inada em capítulo 
próprio da Constituição Federal (Capítulo 1 do Título VI) .  

1 .3 .  Técnica adotada pe la  Constitu ição Federal d e  1 988 

Na Constituição Federal de 1 988, o legislador constituinte adotou como 
critério ou fundamento para a repartição de competências entre os diferentes 
entes federativos o denominado princíp io da p red o m i n ância do in ten·ssc. 

Esse princípio impõe a outorga de competência de acordo com o in
teresse predominante quanto à respectiva matéria. Parte-se da premissa de 
que há assuntos que, por sua natureza, devem, essencialmente, ser tratados 
de maneira uniforme em todo o País e outros em que, no mais das vezes, é 
possível ou mesmo desejável a diversidade de regulação e atuação do Poder 
Público, ou em âmbito regional, ou em âmbito local. 

Na República Federativa do Brasil temos um ente federado nacional 
(União), entes federados regionais (estados) e entes federados locais (mu
n icípios). Logo, se a matéria é de i nteresse p redo m i n a ntemente gera l ,  a 
competência é outorgada à União. Aos estados são reservadas as matérias de 
interesse p redom ina ntemente regional .  Cabe aos municípios a competência 
sobre as matérias de in teresse p redominan temen te local.  

Um exemplo que faci l ita a compreensão da aplicação do p r i n c í p i o  da 

p redo m i nância cio in teresse é o que ocorre com a prestação de serviços de 
transporte público de passageiros. Se o transporte é intramunicipal, de inte-
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resse nit idamente local, a competência para sua exploração é do respectivo 
município. Caso o transporte seja intermunic ipa l ( intraestadual), a competência 
será do estado-membro, por envolver interesse predominantemente regional. 
Se o transporte é interestadual ou internac ional , há predominância do interesse 
geral ,  cabendo sua exploração, portanto, à União. 

Ao Distrito Federal ,  em razão da vedação à sua divisão em municípios, 
foram outorgadas, em regra, as competênc ias legislativas, tributárias e admi
nistrativas dos estados e dos municípios ( C F, art. 32, § l .º). 

Norteado pelo p r i ncípio da p rcdom i 11 r1 1 1c ia  do i n teresse, o legislador 
constituinte repartiu as competências entre os entes federados da seguinte forma: 

a)  enumerou taxativa e expressamente a competência  da União - a denominada 
competência enumerada expressa (ans. 2 1  e 22, principalmente); 

b) enumerou taxativamente a competência dos municípios (art. 30, principal
mente), mediante arrolamento de competênc ias expressa:; e indicação de u m  
critério d e  determinação das demais, qual seja, o in teresse local (legislar 
sobre assuntos de interesse local :  organizar e prestar os serviços públ icos 
de interesse local - art. 30, l e V );1  

c) outorgou ao Distrito Federa l ,  em regra, as competências dos estados e dos 
municípios (art. 32, § I .º); 

d) não enumerou expressamente as competências dos estados-membros, reser
vando a estes as competências que não lhes forem vedadas na Constituição 

- a denominada competência remanescente, não enumerada ou residual 
(art. 25, § 1 .0) ; 

e) fixou uma competênc ia  admin istrati va comum - em que todos os entes fe
derados poderão atuar para le lamente, em si tuação de igualdade (art. 23 ) ;  

f )  fixou uma competência legislativa concorrente - estabelecendo uma con
corrência vertical legislativa entre a União, os estados e o Distrito Federal 
(art. 24) 

Esse modelo de parti lha constitui a regra para a d istribuição de compe
tências entre as pessoas pol íticas na Federação brasileira. Não deve, porém, 
ser entendido como inflexível , absoluto. 

' A técnica adotada para a fixação das competências dos municípios é nitidamente diversa 
da utilizada para a União. No caso da União, as competências administrativas e legislati
vas foram, uma a uma, enumeradas de forma expressa, com explicitação da matéria que 
constitui o respectivo objeto. No caso dos municipios, ao lado da d iscriminação de matérias 
explicitas, há indicação de critério para determinação das demais competências legislativas 
e administrativas, cujas matérias não estão explicitadas; simplesmente indica-se o critério 
"interesse local", como ocorre nos incisos 1 e V do art. 30. Apesar dessa d iferença incon
troversa, há autores que se referem à técnica constitucional de outorga de competências 
aos municípios como "competência enumerada expressa", expressão idêntica à utilizada 
para descrever a discriminação constitucional de competências da União. 
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Assim, embora a regra seja a outorga da competência sobre as matérias de 
interesse local aos municípios, não se pode afirmar que todos os assuntos de 
interesse local tenham sido outorgados a esses entes federativos. A exploração 
do gás canalizado, por exemplo, constitui matéria de interesse predominante
mente local que, porém, foi outorgada aos estados-membros (CF, art. 25, § 2.º). 

Em regra, a competência dos estados-membros não foi expressamente 
enumerada no texto constitucional, sendo-lhes atribuída a denominada com
petência res idual ,  reservad a  ou remanescente (CF, art. 25 ,  § l .º) .  Porém, 
é i ncorreto asseverar que a Constituição Federal não tenha enumerado ex
pressamente nenhuma competência dos estados. Com efeito, a eles foi con
ferida, expressamente, a competência para a criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de municípios (CF, art. 1 8, § 4.0); para a exploração direta, 
ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado (CF, art. 25 ,  
§ 2 .º); para a instituição de  regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões (CF, art. 25,  § 3 .º); para a organização da sua própria Justiça . 
(CF, art. 1 25);  e para estruturar a segurança viária, a ser exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu pa
trimônio nas vias públicas (CF, art. 1 44, § 1 O). 

Deve-se anotar, ainda, que, conquanto a regra seja a enumeração expressa 
das competências da União e dos municípios e a outorga da competência 
reservada, residual ou remanescente aos estados-membros, não foi esse o 
modelo adotado pela Constituição Federal de 1 988  quando se trata de com
petência trib u tária .  

Em matéria de competência tributária, a técnica adotada foi a e n u mera ç ã o  
expressa das competências de todas a s  entidades federa t ivas,  vale dizer, a 
Constituição Federal indicou expressamente quais os tributos que cada ente 
federado poderá instituir, com com petênci a res i d u a l  p a ra a U n i ã o .  

Portanto, para a competência tributária a regra é a e n u meração expressa 
elas competências de todos os entes federados, com reserva de competên c i a  
residual  para a U n iã o  para a instituição de novos impostos (CF, art. 1 54, 1 )  
e de novas contribuições de seguridade social (CF, art. 1 95,  § 4.0). 

Com efeito, no que respeita à competência tributária, a Constituição 
Federal arrola, ex pressa e taxativamente, a competência dos estados para a 
instituição de tributos (arts. 1 49, § ! .º, e 1 55), bem como a dos municípios 
(arts. 1 49, § ! .º, 1 49-A e 1 56) e a do Distrito Federal (arts. 1 47 ,  1 49, § ! .º, 
1 49-A e 1 55).  Significa dizer que esses entes federados só poderão instituir 
esses tributos, expressamente enumerados na Constituição Federa l .  

Já  a União, além de competência para instituir impostos discriminados 
(art. 1 53) e contribuições de seguridade social discriminadas (art. 1 95,  1 a IV), 
recebeu da Constituição da República a competênc ia t r i b u t :í ria res idua l  (arts. 
1 54, I, e 1 95,  § 4.0), vale dizer, o poder de editar leis (leis complementares, 
nessa hipótese) que abstratamente criem outros impostos e contribuições de se
guridade social além daqueles que o texto constitucional expressamente enumera. 
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Por fim, cabe ressaltar que o Estado federal brasileiro tem por marca uma 
forte centralização de competências na União, conforme examinaremos nos 
itens seguintes. Vale dizer, embora tenha sido adotado o modelo moderno de 
partilha de competências - enunciando expressamente as competências da União 
e reservando as remanescentes aos estados, além de prever competências comuns 
e concorrentes -, o fato é que as competências enumeradas da União, especial
mente nos arts. 2 1  e 22 da Constituição, praticamente aniquilam a denominada 
competência remanescente dos estados, estabelecida no § l .º do art. 25.4 

De fato, nas federações clássicas a regra é os estados receberem o má
ximo de competências legislativas e administrativas, enumerando-se à União 
somente aquelas imprescindíveis à manutenção da unidade do próprio Estado 
federal .  É o caso, por exemplo, da federação dos Estados Unidos da Améri
ca, em que os estados-membros dispõem de ampla competência legislativa, 
podendo regular importantes ramos do direito, como o civil ,  o eleitoral e o 
penal. Por força dessa larga competência legislativa conferida aos estados 
norte-americanos é que temos, dentre eles, alguns que admitem a pena de 
morte, enquanto outros não; alguns que impõem restrições ao divórcio, en
quanto outros o permitem incondicionalmente etc. 

Técnica adotada 
pela CF/1988 

União - Competência enumerada expressa (arts. 21 e 22) 

Municlpios - Competência enumerada expressa (art. 30) 

Distrito Federal - Competências estaduais e municipais (art. 32, § 1 .0) 

Estados - Competência remanescente, não enumerada (art. 25. § 1 .0) 

Competência administrativa comum à União, aos estados, ao DF e aos 
municlpios (art. 23) 

Competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o DF 
(art. 24) 

2. COMPET�NCIAS DA UNIÃO 

As principais competências enumeradas da União estão previstas nos 
arts. 2 1  e 22 da Constituição Federal. 

Essa forte concentraçào de competências na Uniào leva o professor Celso Bastos a afirmar 
que a outorga de competência remanescente aos estados-membros ganhou, na vigente 
Constituiçào, "ares de verdadeira irrisào, provocando mesmo a mofa e a galhofa. Isso porque 
sào tào amplas as competências atribuldas a tltutos diversos à União, que a participação 
do Estado se torna evanescente". 
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O art. 2 1  da Constituição Federal estabelece a denominada competência 
excl usiva da U nião, ao dispor que compete à União: 

1 - manter relações com Estados estrangeiros e participar de 
organizações internacionais; 

li - declarar a guerra e celebrar a paz; 

l l I  - assegurar a defesa nacional; 

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente; 

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a inter
venção federal ;  

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material 
bélico; 

VII - emitir moeda; 

V l l l  - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as 
operações de natureza fi nanceira, especialmente as de crédito, 
câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previ
dência privada; 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de orde
nação do território e de desenvolvimento econômico e social ;  

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

XI  - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da 
lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de 
um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 
os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os estados 
onde se situam os potenciais hidroenergéticos; a navegação aérea, 
aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; os serviços de trans
porte ferroviário e aquaviário entre portos brasi leiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de estado ou Território; 
os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros; os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

X l l l  - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público 
do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos 
Territórios; 

XIV - organizar e manter a polícia civi l ,  a polícia mil i tar e 
o corpo de bombeiros mi litar do Distrito Federal, bem como 
prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução 
de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 
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XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, 
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; 

XVI - exercer a c lassificação, para e feito indicativo, de d iversõe;; 
públ icas e de programas de rádio e televisão; 

XVI I  - conceder anistia; 

XVI I I  - planejar e promover a defesa permanente contra as ca
lamidades públ icas, especialmente as secas e as inundações; 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 
h ídricos e definir critérios de outorga de direi tos de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclu
sive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional 
de viação; 

XXI !  - executar os serviços de polícia marít ima, aeroportuária 
e de fronteiras; 

XXl l l  - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrial ização e o comércio 
de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes 
princípios e condições: (a) toda atividade nuclear em território 
nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional; (b) sob regime de permissão, 
são autorizadas a comercial ização e a uti l ização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (c) sob 
regime de permissão, são autorizadas a produção, comercial ização 
e util ização de radioisótopos de meia-vicia igual ou inferior a duas 
horas; (d) a responsabilidade civi l  por danos nucleares independe 
da existência de culpa; 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício de. 
ativ idade de garimpagem, em forma associativa. 

Trata-se de competências administrativas, nas quais a U nião deverá atuar 
com absoluta exclusiv idade, não havendo, sequer, autorização const i tucional 
para a delegação a outros entes federativos. Sua principal característica é, 
pois, a i n clelega b i l i d a d e. 

Com efeito, não há previsão constitucional para que a União delegue o 
exercício de sua competência exclusiva aos estados, ao Distrito Federal ou aos 
municípios. Os demais entes federativos não poderão, tampouco, atuar no âmbito 
das respectivas matérias no caso de omissão da União. Assim, se a União não 
executar os serviços de polícia marítima (CF, art. 2 1 ,  XXII), não há possibil idade 
de que os demais entes federados supram essa omissão; se a União não autorizar a 
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produção e o comércio de material bélico (CF, art. 2 1 ,  VI), não poderão os demais 
entes federativos fazê-lo a pretexto de suprir a inércia federal; e assim por diante. 

O art. 22 da Constituição Federal estabelece a com petê n c i a  privat iva 
d a  U n ião, ao dispor que compete privativamente à União legis lar sobre: 

I - direito civil, comercial ,  penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

I I  - desapropriação; 

I I I  - requisições civis e mi l itares, em caso de iminente perigo 
e em tempo de guerra; 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodi
fusão; 

V - serviço postal ;  

VI - sistema monetário e de  medidas, títulos e garantias dos 
metais; 

VI I  - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de 
valores; 

VI I I  - comércio exterior e interestadual; 

IX - diretrizes da pol ítica nacional de transportes; 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, 
aérea e aeroespacial; 

XI - trânsito e transporte; 

XI I  - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XI I I  - nacionalidade, cidadania e naturalização; 

XIV - populações indígenas; 

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão 
de estrangeiros; 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições 
para o exercício de profissões; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Públ ico do Distrito 
Federal e dos Territórios e da Defensoria Públ ica dos Terri tórios, 
bem como organização administrativa destes; 

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia 
nacionais; 

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança 
popular; 

XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

XXI - normas gerais de organ ização, efetivos, material bél ico, 
garantias, convocação e mobi l ização das polícias mi l itares e 
corpos de bombeiros mi litares; 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária 
e ferroviária federais; 
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XXll l  - seguridade social; 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

XXV - registros públ icos; 

XXYI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

XXVII - normas gerais de l icitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas 
e fundacionais da União, estados, Distrito Federal e municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 1 73, § 1 .0, JII; 

XXVl l l  - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, 
defesa civi l  e mobi l ização nacional ;  

XXIX - propaganda comercial. 

355 

Como se vê, o texto constitucional enumera, nos vinte e nove incisos do 
art. 22, a competência legislativa privativa da União, indicando um largo rol 
de matérias sobre as quais somente normas federais poderão dispor. 

Em face dessa abrangente enumeração, o Prof. José Afonso da Silva pro
põe uma classifi cação para as competências privativas da União, dividindo-as 
em três grupos distintos: 

a) competência legislativa privativa sobre direito processual; 

b) competência legislativa privativa sobre direito material; 

c) competência legislativa privativa sobre direito administrativo. 

A competência privativa sobre direito processual compreende os diferen
tes ramos de normas processuais, como o direito processual civil ,  o direito 
processual penal e o direito processual do trabalho. 

A competência privativa sobre direito material (não admin istrativo) 
contempla os direitos civi l ,  comercial ( incluindo o comércio exterior e in
terestadual e a propaganda comercial), penal ,  político-eleitoral (incluindo 
nacionalidade, cidadania e naturalização), agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; populações indígenas; condições para o exercício de 
profissões; e seguridade social . 

A competência privativa sobre direito administrativo contempla as de
mais matérias indicadas nos incisos do art. 22 da Constituição Federal (exce
tuadas aquelas sobre direito processual e direito material, acima enumeradas), 
tais como: requisições civis e mil i tares, em caso de iminente perigo e em 
tempo de guerra; desapropriação; água, energia, informática, telecomunicações 
e radiofusão; trânsito e transporte etc. 

Em relação a todas essas matérias, a União dispõe de competência pri
vativa para a edição de normas, vale dizer, os estados, o Distrito Federal e 
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os municípios não dispõem de competência para legislar sobre as matérias 
arroladas no art. 22, sob pena de inconstitucionalidade. 

É oportuno, al iás, registrar que o Supremo Tribunal Federal ,  tendo em 
conta a competência estabelecida no inciso XX transcrito acima, editou a 
Súmula  Vinc u la n te 2, cujo enunciado reproduzimos abaixo: 

2 - É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital 
que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive 
bingos e loterias. 

Mesmo diante da omissão da União na expedição de normas sobre as 
matérias de sua competência privativa, os demais entes federativos não 
podem editar leis v isando a suprir a inércia legislativa federal .  Assim, se 
a União não edita lei estabelecendo as hipóteses e os procedimentos para 
desapropriação, não poderão os estados-membros ou os municípios suprir 
essa lacuna; as leis que eles eventualmente editassem com esse conteúdo 
seriam inconstitucionais, por invasão da competência privativa da União 
(CF, art. 22, II) .  

Porém, é possível que os estados e o Distrito Federal venham a legislar 
sobre questões específicas das matérias enumeradas no art. 22 da Consti
tuição Federal,  desde que a União delegue competência, por meio de lei 
complementar (CF, art. 22, parágrafo único). Ao contrário da competência 
administrativa exclusiva, a marca da competência legislativa privativa da 
União é a sua delcgabil idadc aos estados e ao Distrito Federal .  

Para a União delegar aos estados e ao Distrito Federal a competência 
para legislar sobre as matérias de sua competência privativa é necessário, 
entretanto, o atendimento dos seguintes requisitos: 

a) a delegação deverá ser efetivada por lei complementar federal, editada 
pelo Congresso Nacional; 

b) a União somente poderá autorizar os estados-membros e o Distrito Federal 
a legislar sobre questões específicas, não podendo a delegação conferir 
competência para o regramento pleno das matérias de competência privativa 
da União; 

c) a delegação, se houver, deverá contemplar todos os estados-membros e 
o Distrito Federal, sob pena de ofensa à proibição de estabelecimento de 
preferências entre os entes federados (CF, art. 1 9, I I I), garantia do equ i l íbrio 
federativo; 

d) a delegação deverá, obrigatoriamente, contemplar o Distrito Federal, por
quanto as competências estaduais são estendidas constitucionalmente a este 
ente federativo (CF, art. 32, § I .º). 



Cap. 5 • REPARTIÇAO DE COMPETIÕNCIAS 357 

Exemplo de delegação da União aos estados e ao Distrito Federal ,  com 
fundamento nesse disposit ivo constitucional, temos na Lei Complementar 
1 03 ,  de 1 4.7  .2000,5 que autorizou esses entes políticos a instituir, mediante 
le i  de inic iativa do Poder Executivo de cada qual,  o piso salarial de que 
trata o inciso V do art. 7.º  da Constituição Federal para os empregados 
que não tenham piso salarial definido em lei federal ,  convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. 

Cabe ressal tar, entretanto, que o regime anteriormente exposto - necessidade 
de delegação formal por parte da União para que os estados e o Distrito Federal 
legislem sobre "questões específicas" - não se aplica àquelas matérias indicadas 
nos incisos do art. 22 em que a competência privativa da U nião está l imitada 
à fixação de "normas gerais". Com efeito, quando a competência privativa 
conferida à U nião é restrita à instituição de "nom1as gerais", os demais entes 
federados, a toda evidência, podem, independentemente de delegação formal, 
legislar sobre normas específicas acerca das respectivas matérias. 

É o que ocorre, por exemplo, com a matéria indicada no inciso XXVII 
do art. 22 .  Esse dispositivo constitucional estabelece que compete privati
vamente à União legislar sobre "normas gerais" de l ic i tação e contratação 
para as administrações públicas, nas diferentes esferas da Federação. Ora, se 
a competência privativa da União, nessa matéria, é l imitada à elaboração de 
normas gerais, resulta que os demais entes federados podem editar normas 
específicas, sem que caiba, para tanto, cogitar delegação formal da União, 
por lei complementar, a que alude o parágrafo único do mesmo art. 22.  

Administrativa Legislativa 

Exclusiva Privativa 

lndelegável Delegável 

Além das competências enumeradas nos arts. 2 1  e 22 - competência 
admin istrativa exc lusiva e competência legislativa privativa -, a União 
dispõe de outras competências indicadas em d iversos dispositivos constitu
cionais, dentre as quais destacamos as seguintes: 

5 Estabelece o art. 1 .º da Lei Complementar 1 03, de 14.07.2000: "Os Estados e o Distrito Federal 
ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de 
que trata o inciso V do art. 7.0 da Constituição Federal para os empregados que não tenham 
piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho." 
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competência administrativa comum, paralela ou cumulativa - na qual, 
em condições de igualdade com os demais entes federativos, poderá atuar 
na concretização dos respectivos comandos constitucionais (art. 23); 

competência legislativa concorrente - na qual é estabelecida uma 
concorrência legislativa entre a União, os estados e o Distrito Federal 
(art. 24); 

competência tributária expressa - destinada à i nstituição das diferentes 
espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 
e empréstimos compulsórios (arts. 1 45,  1 48, 1 49 e 1 53 ) ;  

competência tributária residual - para a instituição de  novos impostos e 
novas contribuições de seguridade social, além daqueles discriminados no 
texto constitucional (arts. 1 54, !, e 1 95 ,  § 4 .0); 

competência tributária extraordinária - para, na iminência ou no caso 
de guerra externa, instituir impostos extraordinários (art. 1 54, l i ) .  

Compete à União a fixação do horário de funcionamento bancário nas 
municipalidades, uma vez que se entende que essa medida extrapola os 
interesses locais do município, por repercutir no funcionamento do Sistema 
Financeiro Nacional. 

Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros 
das polícias civil e mil itar do Distrito Federal (STF, Súmula 647). 

Compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabi l idade, 
ainda que relacionados a autoridades estaduais e municipais, pois somente a Un ião 
dispõe de competência para legislar sobre Direito Penal (CF, art. 22, 1 ). 

3; COMPET�NCIA COMUM 

O art. 23 da Constituição Federal enumera as matérias integrantes da 
denominada competência com u m  (paralela ou cumu lativa),  dispondo que 
é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

1 - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio públ ico; 

l i  - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 

I I I  - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultura l ,  os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
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V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 
à ciência; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas fonnas; 

V I I  - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

V I I I  - fomentar a produção agropecuária e organizar o abas
tecimento al imentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e a me
lhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscal izar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios; 

XII  - estabelecer e implantar pol ítica de educação para a se
gurança do trânsito. 

359 

A competência com u m  é uma competência adm inistra tiva, consubstan
ciada na outorga à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
de poder para atuar, paralelamente, sobre as respectivas matérias. Todos os 
entes federativos exercem-na em condições de igualdade, sem nenhuma rela
ção de subordinação. Por essa razão é que se fala em atuação paralela dos 
entes federados, porque eles atuam em condições de igualdade, e a atuação 
de um não exclui a dos outros. 

A principal característica da competência administrativa co m u m ,  p a ra
lela ou c u m u lativa é, pois, a i n existência de su bonl i n ação na atuação dos 
diferentes entes federativos : todos agem em condições de plena igu aldad e, 
sem que a atuação de um afaste a dos demais. 

Observe-se que as matérias contempladas pela competência comum são 
tipicamente de interesse da coletividade - os chamados i n teresses d ifusos -, 
razão pela qual se justifica a atuação comum de todos os entes da Federação. 

A fim de evitar conflitos e superposição de esforços no âmbito da competência 
comum, a Constituição Federal determina que leis complementares fixarão normas 
para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municí
pios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional (CF, art. 23, parágrafo único, com a redação dada pela EC 53/2006). 

4. COMPET�NCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE 

O art. 24 da Constituição Federal estabelece a competência l egislativa 
concorren te, ao dispor que compete à União, aos estados e ao D istrito Fe
deral legislar concorrentemente sobre: 
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I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico; 

l i  - orçamento; 

l l l  - juntas comerciais; 

IV - custas dos serviços forenses; 

V - produção e consumo; 

VI  - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, de
fesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
e controle da poluição; 

V I I  - proteção ao patrimônio h istórico, cultural, artístico, tu
rístico e paisagístico; 

VI I I  - responsabil idade por dano ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direi tos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 

IX - educação, cultura, ensino e desporto; 

X - criação, funcionamento e processo do j uizado de pequenas 
causas; 

XI - procedimentos em matéria processual; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

X I I I  - assistência jurídica e defensoria pública; 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência; 

XV - proteção à infância e à j uventude; 

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das pol ícias 
civis. 

Os municípios não foram contemplados com a possibilidade de legislar 
concorrentemente com os demais entes federativos, na regulação das matérias 
enumeradas no art. 24 da Constituição. 

Tem-se, aqui, repartição vertical de competência legislativa, em que dife
rentes entes federados poderão, de forma legítima, legislar sobre as respectivas 
matérias, desde que obedecidas certas regras de atuação, estabelecidas nos 
parágrafos do mesmo art. 24 da Constituição Federal, comentadas abaixo. 

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á 
a estabelecer nonnas gerais (CF, art. 24, § 1 .0). 

A atuação da União, fixando as normas gerais, não exclui a atuação 
suplementar dos estados e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2 .º). Assim, 
fixadas as normas gerais pela União, caberá aos estados e ao Distrito Federal 
complementar a legislação federal, tendo em v ista as peculiaridades regionais, 
por meio da expedição de nonnas específicas estaduais e distritais. É a cha
mada competência suplementar dos estados-membros e do Distrito Federal. 
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É importante observar que há uma relação de subordinação entre a atuação 
da União na edição de normas gerais e a dos estados e Distrito Federal na 
complementação mediante normas específicas, porquanto estas não poderão 
contrariar aquelas. 

Todavia, na hipótese de a União estabelecer normas específicas que pretenda 
ver aplicadas aos estados e ao Distrito Federal, sua atuação será inconstitucional, 
por invasão da competência desses entes federativos. Nesse caso, prevalecerão 
as normas específicas editadas pelo próprio estado ou pelo Distrito Federal, 
restando afastadas, por inconstitucionalidade, as normas específicas federais 
que se pretendessem aplicáveis aos estados e ao Distrito Federal. 

Portanto, é mister di ferenciar as situações: quando a União, no âmbito da 
competência concorrente, edita normas gerais sobre as respectivas matérias, 
essas normas elevem ser observadas pelos estados e pelo Distrito Federal, que 
somente podem complementá-las, não contrariá-las; por outro lado, se a União, 
no exercício da competência concorrente, pretender editar normas específicas 
a serem aplicadas aos estados e ao Distrito Federal, estes não estarão a elas 
sujeitos, e as normas específicas que eles mesmos editarem sobre as matérias 
listadas nos incisos do art. 24 prevalecerão, em seu âmbito, sobre as eventuais 
normas específicas editadas pela União concernentes às mesmas matérias. 

Entretanto, o acima exposto não significa que a União não possa, em 
relação aos seus próprios órgãos e entidades, estabelecer, além das normas 
gerais, as correspondentes normas específicas. 

Por exemplo, estatui a Constituição Federal que compete à União, aos 
estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação (CF, 
art. 24, IX) .  Por sua vez, determina o texto constitucional que, no âmbito da 
legislação concorrente, a competência da União l imitar-se-á a estabelecer normas 
gerais (CF, art. 24, § l ."). Portanto, em relação aos estabelecimentos de ensino 
dos estados e do Distrito Federal, a União só dispõe de competência para a 
fixação de nonnas gerais. Caso, em relação a esses entes federativos, a União 
extrapole essa competência, fixando, também, normas específicas, estará, nesse 
ponto, desrespeitando a Constituição Federal. Porém, em relação aos estabele
cimentos de ensino da União, certamente caberá a ela própria estabelecer não 
só as normas gerais como também as normas específicas. Afinal, não faria o 
menor sentido os estados e o Distrito Federal fixarem as normas específicas 
sobre educação direcionadas para os estabelecimentos de ensino federais. 

Assim, o funcionamento típico da competência legislativa concorrente seria o 
seguinte: a União edita inicialmente a lei de normas gerais e os estados-membros 
e o Distrito Federal suplementam essa legislação federal, editando suas normas 
específicas, em conformidade com as normas gerais da União. 

Entretanto, deve-se anotar que a atuação dos estados-membros e do Dis
trito Federal n ão é dependente da expedição das normas gerais pela União� 



362 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Caso a União não edite suas leis de normas gerais, os estados e o Distrito 
Federal exercetão a competência legislativa plena, para atender a suas pe-
culiaridades (CF, art. 24, § 3 .0). 

-

Observa-se, assim, que a atuação dos Estados e do Distrito Federal não está 
condicionada à atuação prévia da União. Ao contrário, se a União for omissa, 
poderão esses entes federados legislar plenamente sobre a matéria, estabele
cendo tanto nonnas gerais quanto normas específicas, para o atendimento de 
suas peculiaridades. Por outras palavras, a omissão da União implica outorga 
tácita de competência legislativa plena aos estados e ao Distrito Federal, o que 
significa poderem eles estabelecer, no seu âmbito, normas gerais e normas es
pecíficas sobre a respectiva matéria, para o atendimento de suas peculiaridades. 

Observa-se, ainda, que a aquisição da competência legislativa plena 
pelos estados-membros e Distrito Federal dá-se de maneira automática, sem 
necessidade de nenhuma delegação por parte da União, sem a necessidade 
da edição . de qualquer ato autorizativo. É decorrência d freta e imediata do 
texto constitucional (CF, art. 24, § 3.º), que confere a esses entes federativos, 
independentemente de qualquer ato de delegação, a competência legislativa 
plena para o tratamento da respectiva matéria diante da omissão federal. 

A competência legislativa plena dos estados, porém, não é definitiva, 
tampouco o seu exercício afasta o poder da União para a ulterior fixação de 
normas gerais sobre a matéria. Determina a Constituição que a superveniência 
de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
esta for contrária àquela (CF, art. 24, § 4.0). 

Significa di:zer que a competência legislativa plena dos estados e do Distrito 
Federal, adquirida em razão da omissão da União, é temporária, porque ela não 
exclui a possibilidade de a União vir a exercer a sua competência para estabelecer 
normas gerais em momento futuro. Se isso acontecer, a lei federal superveniente 
suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo em que esta lhe contrariar. 

Anote�se que não haverá, necessariamente, suspensão da eficácia de toda 
a lei estadual, mas somente dos seus dispositivos de normas gerais que con
trariarem a superveniente lei de normas gerais da União. Os dispositivos da 
lei estadual que forem compatíveis com a lei federal que lhe sobrevenha con
tinuarão com plena eficácia, em complementação às normas gerais da União. 
Ademais, conforme observado anteriormente, somente as normas gerais editadas 
pela União prevalecerão sobre as normas estaduais e distritais; caso a União, 
a título de normas gerais, edite normas que, na verdade, sejam específicas, 
estas não serão aplicáveis no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e não 
suspenderão a eficácia das normas específicas que eles tenham editado. 

É importante ressaltar que a lei federal de normas gerais superveniente 
suspenderá a eficácia dos dispositivos de normas gerais da lei estadual que 
lhe forem contrários, não os revogará. 
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A suspensão de eficácia não se confunde com a revogação.  

Na revogação, a norma revogada é retirada do ordenamento jurídico. 
Se a Lei 2 revoga a Lei 1, esta é retirada do ordenamento jurídico, daí por 
diante (eficácia ex nunc). 

Na suspensão de eficácia, a norma permanece no ordenamentó jurídico, 
mas tem a sua incidência, os seus efeitos suspensos. "'Se a Lei 2 suspende 
a eficácia da Lei 1, esta permanece no ordenamento jurídico, porém, sem 
incidir, sem produzir seus efeitos, enquanto perdurar a suspensão. 

No âmbito da legislação concorrente, o conflito entre a lei estadual e a lei 
federal de normas gerais superveniente é resolvido pela suspensão da eficácia 
daquela por esta (CF, art. 25, § 4.0). Os dispositivos da lei estadual não são retirados 
do ordenamento jurídico (não são revogados), têm apenas os seus efeitos suspen
sos, enquanto viger a lei federal. Com isso, se a lei federal fosse posteriormente 
revogada, a aplicação dos dispositivos da lei estadual, que estavam com a eficácia 
suspensa, seria automaticamente restaurada. Com a revogação da lei federal de 
normas gerais, a lei estadual que estava com a eficácia suspensa só não voltará 
a produzir efeitos se, antes disso, houver sido revogada por outra lei estadual. 

Essas ocorrências - suspensão de eficácia da lei estadual, revogação da 
lei federal de normas gerais, revigoramento da eficácia da legislação estadual 
- produzirão efeitos meramente prospectivos, daí por diante (ex nunc), não 
afetando os atos praticados com base na legislação anterior. 

É oportuno notar, em síntese, que os estados e o Distrito Federal podem 
atuar de duas maneiras no âmbito da competência legislativa concorrente: ora 
complementam a lei federal de normas gerais, ora legislam plenamente em 
razão da inexistência dessa legislação federal. Em face dessa peculiaridade, a 
doutrina divide a competência suplementar dos estados e do Distrito Federal 
em competência complementar e competência supletiva . 

Os estados e o Distrito Federal exercem a competência suplementar 
complementar quando editam normas específicas, após a edição da lei de 
normas gerais pela União (CF, art. 24, § 2.0). Nessa h ipótese, portanto, a 
atuação complementar dos estados e do Distrito Federal pressupõe a prévia 
existência de lei federal de normas gerais e está a ela adstrita. 

Os estados e o Distrito Federal exercem a competência suplementar 
supletiva quando legislam plenamente em decorrência da inércia da União 
em estabelecer as normas gerais sobre a matéria (CF, art. 24, § 3 .º). Nessa 
hipótese, portanto, a atuação supletiva dos estados e do Distrito Federal 
pressupõe a inércia da União em editar a legislação federal de normas ge
rais, e seu conteúdo só está l imitado à observância das regras e princípios 
constantes da própria Constituição Federal. 

Finalmente, cabe repisar que os municípios não foram contemplados ná 
competência concorrente, vale dizer, os municípios não concorrem com a 
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União e os estados no âmbito das matérias sujeitas à legislação concorrente 
(CF, art. 24, caput). 

Os municípios possuem, sim, uma competência constitucional genérica 
para "suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" (CF, art. 
30, II). Podem, também, "legislar sobre assuntos de interesse local" (CF, art. 
30, I), nesse caso, independentemente de estarem suplementando outras normas. 

Essa atuação legislativa dos municípios, porém, não significa concorrên
cia com a União e os estados-membros. É claro que, nas matérias sujeitas à 
competência concorrente (incisos do art. 24 da Constituição), caso exista a lei 
federal de normas gerais, e também determinada lei estadual sobre aspectos 
específicos, a eventual atuação legislativa suplementar de um município situado 
naquele estado, baseada no art. 30, inciso I I ,  será bastante semelhante à sis
temática típica de concorrência descrita nos §§ 1 .º e 2.º do art. 24 da Carta 
Política. Mas a semelhança não vai além. Com efeito, se não existir lei federal 
de normas gerais, nem lei estadual, não adquirem os municípios uma eventual 
"competência legislativa plena" que lhes possibi l ite editar normas gerais e 
normas específicas. Pelo contrário, como a competência dos municípios tem 
por objeto "suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" (CF, 
art. 30, I I), a inexistência de legislação federal e estadual sobre determinada 
matéria inviabil iza o exercício dessa competência pelo município. É verdade 
que isso não impede que o município, na eventualidade de necessitar disci
plinar um assunto de interesse local, o faça com base no inciso 1 do art. 30, 
mesmo que não existam normas federais e estaduais sobre a matéria, mas essa 
atuação nada tem a ver com a "competência concorrente" estabelecida no art. 
24 da Constituição. Por fim, não há previsão de que a legislação federal ou 
estadual "suspenda a eficácia" da legislação municipal eventualmente editada 
quando ausentes leis federais e estaduais sobre o assunto, porque, como dito, 
não existe aquisição de "competência legislativa plena" pelos municípios, mas, 
tão somente, competência para suplementar a legislação que tenha sido editada 
pela União e pelos estados, bem como para legislar sobre assuntos de interesse 
local, seja ou não em caráter suplementar. 

Enfim, é importante ter esta visão sobre a atuação dos diferentes entes 
federativos no âmbito da legislação concorrente. Em regra, a União expede 
normas gerais (CF, art. 24, § I .º) e os estados e o Distrito Federal editam 
normas suplementares (CF, art. 24, § 2.0). Porém, é possível que a União 
expeça normas específicas, obrigatórias para os seus órgãos e entidades su
bordinados, e que os estados e o Distrito Federal editem normas gerais, na 
hipótese de adquirirem competência legislativa plena, pela ausência de lei 
federal sobre normas gerai s  (CF, art. 24, § 3 .º). Os municípios, embora não 
concorram com a União e os estados, legislam naquilo que for de interesse 
local, ou de seu peculiar interesse, suplementando, no que couber, a legislação 
federal e a estadual, sem contrariá-la (CF, art. 30, I I) .  
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S. COMPET�NCIAS DOS ESTADOS . . . 

Como regra, a Constituição Federal não enumerou taxativamente as ma
térias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada 
competência  re m a n escente (CF, art. 25 ,  § 1 .0). 

Inclui-se no âmbito da competência remanescente dos estados, por exemplo, 
a exploração do serviço de transporte intermunicipal de passageiros (entre mu
nicípios, no mesmo estado), bem assim o poder de legislar sobre essa matéria.6 

A Constituição Federal estabeleceu expressamente a competência exclusi
va da União para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e 
internacional de passageiros (art. 2 1 ,  XII ,  "e"). Dispôs, também, que compete 
aos municípios a exploração do transporte coletivo no âmbito local (art. 30,  
V).  Nada disse, porém, acerca da competência para a exploração do serviço 
de transporte intermunicipal. 

Diante dessa realidade constitucional, concluiu o Supremo Tribunal Fe
deral que compete aos estados-membros a exploração e, consequentemente, 
a regulamentação do serviço de transporte intermunicipal, por força do que 
dispõe o § 1 .0 do art. 25 da Constituição Federal (ADI 2 .349/ES, rei .  Min .  
Eros Grau, 3 1 .08 .2005). 

A competência remanescente dos estados inclui ,  ainda, a competência 
para legislar sobre a comercial ização, por fa rmúcias e d rogari as, ele a rt igos 
de con ven iência .  Segundo o STF, autorizar a venda de produtos l íc itos, de 
consumo comum e rotineiro, em farmácias e drogarias não atrai a aplicação 
da regra de competência da União para legislar sobre saúde - tampouco existe 
impl icação lógica entre a proibição, ou a autorização, à venda de produtos 
de conven iência e a prevenção ao uso indiscriminado de medicamentos.7 

Conquanto os estados-membros, como visto, detenham a genérica compe
tência remanescente, residual ou reservada, estabelecida no § l .º do art. 25 da 
Constituição, não é verdadeiro que eles não disponham de nenhuma competência 
constitucionalmente enumerada. Com efeito, encontramos no texto constitucional 
algumas poucas competências expressamente conferidas aos estados, como a 
competência para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municí
pios (CF, art. 1 8, § 4.0); para a exploração direta, ou mediante concessão, dos 
serviços locais de gás canalizado (CF, art. 25, § 2 .º); para a instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (CF, art. 25, § 3 .0); para a 
organização da sua própria Justiça (CF, art. 1 25); e para estruturar a segurança 
viária, a ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas (CF, art. 1 44, § 1 0). 

s ADI 845/AP, rei. Min. Eros Grau, 22. 1 1 .2007. 
' ADI 4.954/AC, rei. Min. Marco Aurélio, 20.08.201 4. 
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A Constituição Federal outorga, ainda, aos estados outras competências, 
a saber: 

competência comum, paralela ou cumulativa - em que, em condições de 
igualdade com os demais entes federativos, poderão os estados atuar sobre 
as respectivas matérias (art. 23); 

competência legislativa delegada pela União - em decorrência da qual 
poderão os estados, desde que autorizados por lei complementar federal, 
legislar sobre questões específicas das matérias da competência privativa 
da União (art. 22, parágrafo único); 

competência legislativa concorrente - em que os estados poderão legislar, 
em concorrência com a União, sobre as respectivas matérias (art. 24); 

competência tributária - para a instituição de diferentes espécies tributárias: 
impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições previdenciárias 
(arts. 1 45 ;  1 49, § 1 .0; 1 55). 

6. COMPET�NCIAS DO DISTRITO FEDERAL 

Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas, administra
tivas e tributárias reservadas aos estados e aos municípios (CF, art. 32, § 1 .0). 

Entretanto, nem todas as competências dos estados foram outorgadas 
ao Distrito Federal. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, compete 
à U n ião organizar e manter o Poder Judic iário, o Ministério Público, a 
polícia civi l ,  a polícia mi l itar e o corpo de bombeiros mi l itar (CF, art. 2 1 ,  
X I I I  e XIV). 

Anote-se que, conforme discipl inado na Constituição Federal,  a polícia 
civil, a polícia mil i tar e o corpo de bombeiros mil itar do Distrito Federal 
são instituições subordinadas ao Governador do D istr ito Federal (art. 1 44, 
§ 6.0), porém, não pertencem, propriamente, ao Distrito Federal, haja vista 
que são organizadas e mantidas pela União (art. 2 1 ,  XIV) e sua util ização 
pelo Distrito Federal deverá ser disciplinada por lei federal (art. 32,  § 4.º). 

O Distrito Federal ocupa, assim, posição anômala em relação aos de
mais entes federativos. Não foi equiparado aos munic ípios, porque dispõe, 
além das competências municipais, de parcela das competências estaduais. 
Não foi equiparado em tudo aos estados, porque, como visto, nem todas as 
competências estaduais lhe foram outorgadas. 

Podemos, então, enumerar as seguintes competências constitucionais do 
Distrito Federal: 

competência remanescente dos estados-membros (CF, art .  25, § I .º); 
competência enumerada dos municípios (CF, art. 30); 
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competência comum, paralela ou cumulativa - na qual, em condições de 
igualdade com os demais entes federativos, poderá o Distrito Federal atuar 
sobre as respectivas matérias (art. 23); 

competência legislativa delegada pela União - em decorrência da qual 
poderá o Distrito Federal, desde que autorizado por lei complementar federal, 
legislar sobre questões específicas das matérias da competência privativa da 
União (art. 22, parágrafo único); 

competência legislativa concorrente - em que o Distrito Federal poderá 
legislar, em concorrência com a União, sobre as respectivas matérias (art. 24); 

competência tributária expressa dos estados e municípios - para a insti
tuição das diferentes espécies tributárias de competência dos estados e dos 
municípios, a saber: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 
previdenciárias e contribuição de i luminação pública (arts. 1 45;  1 49, § 1 .º; 
1 49-A; 1 55 ;  1 56). 

7. COMPETÊNCIAS DOS MUNlcf PIOS 

A Constituição Federal de 1 988 conferiu aos municípios natureza de ente 
federativo autônomo, dotado da capacidade de auto-organização e autolegis
lação, autogoverno e autoadministração. 

As competências municipais estão enumeradas, sobretudo, no art. 30 da 
Constituição Federal, a saber: 

1 - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; 

I l i  - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

I V  - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído 
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

VII  - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do estado, serviços de atendimento à saúde da população; 

VII I  - promover, no que couber, adequado ordenamento territo
rial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano; 
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I X  - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

A competência dos municípios pode ser dividida em competência legis
lativa e com petência  a d m i n istra tiva.  

A competência legis lat iva corresponde à c o m petência e x c l usiva para 
legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, !) e à competência 
su plem entar, para suplementar a legislação federal ou estadual, no que 
couber (CF, art. 30, I I) .  

A com petên c i a  a d m i n istrat iva autoriza o município a atuar sobre os 
assuntos de interesse local, identificados a partir do p r i ncípio da predo m i n â n 
cia do i n teresse, especialmente sobre as  matérias expressamente consignadas 
nos incisos I I I  ao IX do art. 30 da Constituição Federal. 

No uso da competência s u p lementar, podem os municípios suprir as 
lacunas da legislação federal e estadual, regulamentando as respectivas ma
térias para ajustar a sua execução às peculiaridades locais. Entretanto, no 
uso dessa competência suplementar, não poderão os municípios contraditar a 
legislação federal e estadual existente, tampouco extrapolar a sua competência 
para disciplinar, apenas, assuntos de interesse local .  

Não há uma enumeração constitucional, expressa e taxativa, dos chama
dos assun tos ele i n teresse local, de competência do ente municipal . Deverão 
eles ser identificados caso a caso, a partir da aplicação do princíp io  el a 
predomin:l nc i a  cio interesse. 

Cabe ao município discipl inar a exploração da atividade de estabelecimen
to comercial, mediante a expedição de alvarás ou l icenças para funcionamento. 

Da mesma forma, cabe ao município a fixação do horário de funciona
mento do comércio local (lojas, shopping centers e outros), bem como de 
drogarias e farmácias e dos plantões obrigatórios destas (STF, Súmula 645). 

Entretanto, cabe à União, e não ao município, a competência para a fixação 
do horário de funcionamento de agências bancárias, haja vista que o horário 
de funcionamento bancário extrapola o interesse local da municipalidade. 

O município é competente para, dispondo sobre segurança de sua 
população, impor a estabelecimentos bancários a obrigação de i nstalarem 
portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e retomo automático 
e vidros à prova de balas (STF, RE 240.406/RS, rei. Min .  Carlos Velloso, 
25. 1 1 .2003). Na mesma esteira, decidiu o STF que os municípios podem 
editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que 
lhes é inerente (CF, art. 3 0, I ) ,  com o objetivo de determinar, às institui
ções financeiras, que i nstalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-
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-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a 
propiciar- lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou 
forn ec i men to de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, ou, ain
da, p restação de atendimento em prazo razoáve l, com a fixação de tempo 
máx imo de permanência  dos usuários em fila de espera (RE 25 1 .542/SP, 
re i .  M in .  Celso de Mello, 0 1 .07 .2005). 

O STF já decidiu que o município é competente para legislar sobre 
l imite de tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos 
cartórios localizados no seu respectivo território, sem que isso represente 
o fensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos 
(CF, art. 22,  XXV), porquanto não se trata de matéria relativa à disciplina 
dos registros públ icos, mas de assunto de interesse local, cuja competência 
legislativa a Constituição atribui aos municípios, nos termos do inciso 1 do 
seu art. 30 (RE 397.094/DF, rei .  Min .  Sepúlveda Pertence, 29.08.2006). 

Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem 
respeito a necessidades imediatas do município, em consonância com o art. 
30, inc iso V, da Constituição da República (STF, RE 387.990/SP, rei. Min.  
Carlos Vel loso ) .  

Cabe ao município estabelecer a pol ítica de desenvolvimento urbano, me
diante aprovação do chamado plano diretor, aprovado pela câmara municipal, 
obrigatório para as municipalidades com mais de vinte mil  habitantes, com 
o fim de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes (CF, art. 1 82). 

Os municípios poderão constituir g u a rd a s  m u n ic i p a i s  destinadas à pro
teção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei (CF, art. 
1 44, § 8 -"), bem como estruturar a scg u ra n \a v i :í r i a ,  a ser exercida para 
a preservação da ordem públ ica e da incolumidade das pessoas e do seu 
patrimônio nas vias públ icas (CF, art. 144, § 1 0) .  

Vale repetir que as competências atribuídas aos municípios foram igual
mente conferidas pela Constituição ao Distrito Federal, o que permite con
cluir que os julgados do STF que afirmam ser dos municípios determinada 
competência aplicam-se, também, ao Distrito Federal .  

A lém das competências acima vistas, cabe aos municípios: 

competência comum, paralela ou cumulativa - na qual, em condições de 
igualdade com os demais entes federativos, poderá o mun icípio atuar sobre 
as respectivas matérias (art. 23); 

competência tributária expressa - para a instituição das d iferentes espé
cies tributárias de competência dos municípios, a saber: i mpostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições previdenciárias e contribuição de 
i l uminação públ ica (arts. 1 45 ;  1 49, § I .º; 1 49-A; 1 56). 





: ,_ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
! .. . . . ... . 

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A Constituição de 1 988 cuidou ponnenorizadamente da Administração 
Pública, estabelecendo regras gerais e diversos preceitos bastante específicos, 
em seus arts. 3 7 a 4 1 ,  principalmente. Trata-se de normas acerca das diretrizes 
de atuação dos agentes administrativos, remuneração de servidores, acesso a 
cargos e empregos públicos, acumulação de cargos e empregos, regime de 
previdência, obrigatoriedade de licitação, responsabilidade civil do Estado etc. 

Não existe um único conceito de Administração Pública. O que há são 
acepções da expressão, conforme o enfoque adotado. 

Assim, fala-se em administração pública em sentido material ou objetivo 
quando se adota como referência tão somente a natureza da atividade e o 
regime jurídico sob o qual é exercida, não importa quem a exerça. 

A doutrina enumera quatro atividades como próprias da administração 
em sentido material ,  a saber: 

a) serviço público (prestações concretas que representem, em si  mesmas, 
diretamente, uti l idades ou comodidades materiais para a população em 
geral, oferecidas pela Administração Pública formal ou por particulares 
delegatários, sob regime jurídico de direito públ ico); 

b) policia administrativa (restrições ou condicionamentos impostos ao exer
cício de atividades privadas em beneficio do interesse públ ico; exemplo 
típico são as atividades de fiscal ização); 

c) fomento ( incentivo à iniciativa privada de uti l idade pública, por exemplo, 
mediante a concessão de beneficios ou incentivos fiscais); 
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d) intervenção (abrangendo toda intervenção do Estado no setor privado, exceto 
a sua atuação direta como agente econômico; está incluída a intervenção 
na propriedade privada, a exemplo da desapropriação e do tombamento, e 
a intervenção no domínio econômico como agente normativo e regulador, 
por exemplo, mediante a atuação das agências reguladoras, a adoção de 
medidas de repressão às práticas tendentes à el iminação da concorrência, 
a formação de estoques reguladores etc.). 

A acepção material tem relevância meramente acadêmica ou doutrinária, 
porquanto no ordenamento j urídico brasileiro é adotado o critério formal de 
Administração Pública. 

Administração Pública em sentido formal  ou subjetivo é o conjunto 
de órgãos e pessoas jurídicas que o nosso ordenamento jurídico identifica 
como Admin istração Pública, não importa a atividade que exerçam. No 
Brasi l ,  só é Administração Públ ica: (a) os órgãos integrantes da dei'lominada 
Administração Direta (são os órgãos que, em urna pessoa pol ítica, exercem 
função administrativa); e (b) as entidades da Administração Indireta, que são, 
exclusivamente, as autarquias, as fundações públ icas, as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista. 

Em razão da adoção, em nosso ordenamento, do critério forn1al para 
enquadramento de um órgão ou entidade como Administração Públ ica, temos 
que, em determinados casos, mesmo atividades econômicas em sentido estrito 
podem ser exercidas por entidades integrantes da Administração Pública. 

É o que ocorre com sociedades de economia mista e empresas públicas 
exploradoras de atividades econômicas, como o Banco do Brasi l  e a Petro
bras (sociedades de economia mista) e a Caixa Econômica Federal (empresa 
pública). Conquanto a Constituição, em seu art. 1 73 ,  l iteralmente afirme que 
essas entidades exploradoras de atividades econômicas estão sujeitas "ao re
gime jurídico próprio das empresas privadas", o certo é que tal sujeição não 
é integral, uma vez que em diversos pontos o próprio texto constitucional 
estabelece regras de direito públ ico apl icáveis a todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública, sem exceção, como são exemplos a necessidade 
de concurso público para o acesso a cargos ou empregos públicos, a vedação 
à acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, o controle pelos 
tribunais de contas, a sanção aos atos de improbidade administrativa etc. 

Em suma, embora em menor medida, mesmo as entidades da Adminis
tração Pública exploradoras de atividades econômicas sujeitam-se ao regime 
jurídico administrativo, ao menos em parte de suas atividades. 

Os princípios apontados como caracterizadores do denominado "regi me 
j u ríd ico a d m i n istrn tivo", que é um regime de direito público, aplicável aos 
órgãos e entidades que compõem a Administração Pública, com a observação 
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fei ta acima quanto às entidades da Administração Pública exploradoras de 
at iv idades econômicas, são a su premacia do in teresse públ ico e a indispo
n i h i l id a d c  do i nteresse pú blico. 

O princípio da supremacia do interesse públ ico fundamenta a existência 
das prerrogat ivas e dos poderes da Administração Pública, a denominada 
vert ica l idade nas relações Administração-particu lar. Toda atuação admin is
tra t iva em que ex iste imperatividade, em que são impostas, uni lateralmente, 
obrigações para o administrado, ou em que são restringidos direitos dos 
part iculares é respaldada pelo princípio da supremacia do interesse público. 

Exemplos são o exercício do poder de polícia, as chamadas cláusulas 
exorbi tantes dos contratos administrativos, que possibil itam à Administração, 
dentre outras prerrogativas, modificar unilateralmente o contrato, as hipóteses 
ele i n tervenção na propriedade privada, como a desapropriação, a presunção de 
legit im idade dos atos administrativos, a autoexecutoriedade, entre outros. 

A ideia central desse princípio é: havendo conflito entre o interesse 
públ ico e os interesses de particulares, aquele deve prevalecer. Deve-se, 
todavia ,  ressalvar sempre o respeito aos direitos e garantias fundamentais e 
a necessidade de que a atuação da Administração ocorra, invariavelmente, 
nos termos e l im i tes da lei e do Direito (o que inclui a razoabi l idade e a 
proporc ional idade de sua atuação). 

O segundo princípio, o da indisponibi l ich1dc do in teresse públ ico, faz 
contraponto ao primeiro. Ao mesmo tempo em que tem poderes �speciais, 
exorbi tantes do D i reito comum, a Administração sofre restrições em sua 
atuação que não existem para os particulares. Essas restrições decorrem do 
fato de que a Administração não é proprietária da coisa pública, mas sim o 
povo. Por isso, para a Administração, a coisa pública é indisponível. 

Em decorrênc ia do princípio da indisponibil idade do interesse público, 
a Admin istração somente pode atuar quando houver lei que determine sua 
atuação, e nos l imites estipulados por essa lei .  Não existe a ideia de "von
tade" da Admin istração, mas sim de "vontade" da lei, que é o instrumento 
que legit imamente traduz a vontade geral, vontade do povo, manifestada 
pelos seus representantes no Poder Legislativo. Além disso, toda a atuação 
da Administração deve ter possibil idade de ser controlada pelo povo, seja  
d i retamente, seja por  meio de órgãos com essa função de  controle. 

Dessa forma, são decorrências típ icas do princípio da indisponibilidade 
do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão 
de pessoal permanente (empregados e servidores públicos efetivos), a neces
s idade, em regra, de realizar licitação prévia para celebração de contratos 

admin istrativos, a exigência de motivação dos atos administrativos (regra 
geral), as restrições à al ienação de bens públicos etc. 
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A Constituição, ao tratar da Admin istração Pública, não traz expressos 
os princípios da supremacia  do interesse público e da indisponibi l idade do 
interesse públ ico. Entretanto, no caput de seu art. 37, enumera alguns dos 
mais i mportantes princípios administrativos que diretamente deles decorrem: 
legalidade, impessoal idade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que 
estudaremos a seguir. 

2. PRINC(PIOS ADMINISTRATIVOS . 

Neste tópico será feita uma breve expos1çao do conteúdo dos cinco 
princípios administrativos enumerados no caput do art. 37 da Constituição, 
e de alguns outros princípios expressos. Antes disso, entretanto, é oportuno 
mencionar que os princípios impl ícitos da razoa bi l idade e p ro porcio n a l idade, 
derivados do princípio do devido processo legal em sua acepção substantiva, 
têm sido largamente uti l izados no âmbito do Direito Administrativo, especial
mente para controle da discricionariedade administrativa pelo Poder Judiciário. 

Com efeito, não são raras as decisões judiciais que anulam atos admi
n istrativos por serem desproporcionais ou desarrazoados. Deve-se enfatizar 
que se trata de a n u la1,:ão,  ou seja, controle de legalidade ou legitimidade, 
não controle de m ér i to a d m i n istra tivo;  o controle de mérito implicaria re
vogação de um ato inconveniente, mas válido, conforme critério exclusivo da 
Administração, o que nada tem com razoabi l idade ou proporcionalidade; no 
exercício de atividade jurisdicional o Poder Judiciário jamais controla mérito 
administrativo, ou seja, jamais revoga atos administrativos. 

No âmbito do Direito Administrativo, esses princípios - da razoabi l idade 
e proporcionalidade - possuem conteúdo análogo ao que lhes empresta o 
Direito Constitucional quando os uti l iza no controle da constitucionalidade 
das leis, razão pela qual remetemos o leitor, para uma anál ise pormenorizada, 
ao tópico específico, inserido no estudo dos direitos fundamentais. 

Em l inhas gerais, um ato admin istrativo é anulado por ofensa aos 
princípios da razo a b i l i d a d e  e p ro p o rc i o n a l i da d e  quando não é adequado 
à obtenção do resultado que se pretende, ou quando, embora adequado, 
não seja necessário ,  por existir outro meio viável que seja menos restri
tivo de d i reitos e permita atingir o mesmo fim, ou, ainda, se não houver 
correspondência entre a lesividade da conduta que se tenciona sanc ionar 
ou prevenir e a intensidade da sanção administrativa aplicada (proporcio
nal idade em sentido estrito). 

Vejamos os princípios expressos no caput do art. 37 da Constituição. 
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O princípio da legalidade administrativa tem, para a Adm inistração Pú
blica, um conteúdo muito mais restritivo do que a legal idade geral aplicável à 
conduta dos particulares (CF, art. 5 .0, I I) .  Por outro lado, para o administrado, 
o princípio da legalidade administrativa representa uma garantia constitucio
nal, exatamente porque lhe assegura que a atuação da Administração estará 
l imitada estritamente ao que dispuser a lei .  

O fato de estar a Administração Pública sujeita ao princípio da indis
ponibil idade do interesse público, e de não ser ela quem estabelece o que é 
de interesse público, mas somente a lei, única expressão legítima da vontade 
geral, acarreta a necessidade de que a atuação administrativa esteja previa
mente determinada ou autorizada na lei. Yale dizer, para que haja atuação 
administrativa não é suficiente a mera inexistência de proibição lega l ;  é mister 
que a lei prevej a  ou autorize aquela atuação. 

Em suma, a Administração, além de não poder atuar contra a lei ou 
além da lei, somente pode agir segundo a lei (a atividade administrativa não 
pode ser contra legem nem praeter legem, mas apenas secundum legem). Os 
atos eventualmente praticados em desobediência a tais parâmetros são atos 
inválidos e podem ter sua invalidade decretada pela própria Administração 
que os haja editado (autotutela administrativa) ou pelo Poder Judiciário. 

Observe-se, ainda, que, em sua atuação, a Administração está obrigada 
à observância não apenas do disposto nas leis, mas também dos princípios 
jurídicos ("atuação conforme a lei e o Direito", na fel iz redação do inciso 1 
do parágrafo único do art. 2.0 da Lei 9.784/ 1 999). Ademais, a Administra
ção está sujeita a seus próprios atos normativos, expedidos para assegurar o 
fiel cumprimento das leis, nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição. 
Assim, na prática de um ato individual, o agente público está obrigado a 
observar não só a lei e os princípios jurídicos, mas também os decretos, as 
portarias, as instruções normativas, os pareceres normativos, em suma, os 
atos administrativos gerais que sejam pertinentes àquela situação concreta 
com que ele se depara. 

O princípio ela i mpessoalidade, em Direito Administrativo, possui 
dupla acepção: fina lidade da atuação administrativa, que deve sempre ser 
a satisfação do interesse público, e vedação à promoção pessoal do admi
nistrador público. 

Na acepção mais comumente citada, de finalidade da atuação adminis
trativa, o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da 
Administração deve visar ao interesse público, deve ter como finalidade a 
satisfação do interesse públ ico. 

Qualquer ato praticado com objetivo diverso da satisfação do interesse 
públ ico, decorrente explícita ou implicitamente da lei, será n ulo por desvio 
ele fina lidade. 



376 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Impede o princípio da impessoalidade, portanto, que o ato administrativo 
seja praticado a fim de atender a interesses do agente públ ico ou de terceiros, 
devendo visar, tão somente, à "vontade" da lei, comando geral e abstrato, 
logo, impessoal. Dessarte, são obstadas perseguições ou favorecimentos e 
quaisquer discriminações, benéficas ou prejudiciais, aos administrados ou 
mesmo aos agentes públ icos. 

Conforme se constata, anal isado sob esse prisma, o princípio da im
pessoal idade identifica-se em larga medida com o princípio da isonomia 
(ou igualdade). Desses postulados - impessoalidade e igualdade - derivam 
diversas normas constitucionais, a exemplo da vazada no art. 37, I I , que 
impõe o concurso público como condição para ingresso em cargo efetivo ou 
emprego público (oportunidades iguais para todos), e da norma constante do 
art. 37, XXI, a qual exige que as l icitações públicas assegurem "igualdade 
de condições a todos os concorrentes". 

A segunda acepção do princípio da impessoalidade está l igada à ideia 
de proibição de pessoal ização das realizações da Administração ou de pro i
bição de  promoção pessoal do agente públ ico às custas das realizações da 
Administração Públ ica. Está consagrada no § 1 .º do art. 37 da Constituição, 
segundo o qual :  

§ I . º  A publ icidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
i nformativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos. 

A inobservância dessa proibição acarreta responsabil ização do agente 
públ ico, podendo até mesmo caracterizar ato de improbidade administrativa 
enquadrável no art. 1 1  da Lei 8.429/ 1 992. 

O p ri ncípio da mo ra l i d a d e  administra t irn envolve um conceito jurídico 
indetermi nado, o que não significa que não deva ser efetivamente util izado 
para a nular atos que lhe sejam contrários. 

A moral administrativa l iga-se à ideia de probidade e de boa-fé. A Lei 
9.784/1 999, no seu art. 2.º, parágrafo único, refere-se a ela nestes termos:  
"nos processos admi nistrativos serão observados, entre outros, os critérios de 
atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé". 

A doutrina enfatiza que a noção de moral administrativa não está vincu
lada às convicções íntimas do agente público (subjet ivas), mas sim à noção 
de atuação adequada e ética existente no grupo socia l .  

Teoricamente, não importa a concepção subjetiva de conduta moral, ética, 
que o agente público tenha, mas sim a noção objetiva, embora indeterminada, 
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prevalente no grupo social, passível de ser extraída do conj1Jnto de normas 
sobre conduta dos agentes públicos existentes no ordenamento jurídico. 

Frise-se este ponto: afirmam os administrativistas que esse conceito ob
jetivo de moral administrativa pode ser extraído do ordenamento jurídico, a 
partir do conjunto de normas, de todos os níveis, que versam sobre conduta 
dos agentes públ icos em geral. Assim, embora sem dúvida se trate de um 
conceito indeterminado, com uma zona de incerteza na q1.2al as condutas 
poderão, ou não, ser enquadradas como contrárias à moral administrativa, o 
certo é que nenhuma relevância tem a opinião do agente que praticou o ato 
cuja moralidade esteja  sendo avaliada. Importa unicamente •) que se extrai 
do ordenamento jurídico acerca da conduta pública compatível com a moral 
admin istrativa. 

O controle de moralidade não é controle de mérito administrativo, significa 
d izer, um ato contrário à moral administrativa não está sujeito a uma análise 
de oportunidade e conveniência, mas a uma análise de legitimiC.ade. Por isso, o 
ato contrário à moral administrativa não deve ser revogado, mas sim declarado 
nulo. Ademais, como se trata de controle de legalidade ou legitimidade, pode 
ser efetuado pela Administração e, também, pelo Poder Judiciário. 

Um meio de controle judicial da moral administrativa é a ação popular, 
remédio constitucional previsto no inciso LXXII I  do art. 5.º da Constituição 
nestes termos: 

LXXI I I  - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patr:mônio p.Jbl ico 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade ad
ministrativa, ao meio ambiente e ao patrimô:lio h istórico e 
cu ltural ,  ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judic iais e do ônus da sucumbência; 

Como se vê, o ato contrário à moral administrativa é nulo. 

O p r incíp io d a  p u bl ic ídad e, no direito admin istrativo, possui dupla 
acepção, a saber: 

a) exigênc ia de publicação em órgão oficial, como requisito de eficácia, dos 
atos administrativos que devam produzir efeitos externos e dos atos qüe 
impl iquem ônus para o patrimônio público; 

Com esse sentido de "exigência de publicação", o princípio da publicidade 
n f o  se relaciona à v a l idade do ato, e sim à eficácia, isto é, à produção de 
seus efeitos. Enquanto não for publ icado, o ato cuj a  publicação sej a  obriga
tória não estará apto a produzir os efeitos que lhe são próprios. 
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b) exigência de transparência da atuação administrativa. 

Essa vertente do princípio da public idade, derivada do postulado da 
i ndisponibi l idade do interesse público, diz respeito à exigência de que seja  
possibil itado, da  forma mais ampla possível, o controle da administração 
pública pelos administrados. 

Uma decorrência da i mposição ao poder público de que sua atuação seja 
transparente é a regra geral segundo a qual os atos administrativos devem ser 
motivados. Isso porque a motivação - declaração escrita dos pressupostos 
fáticos e j urídicos que determinaram a prática do ato - possibilita a aferi
ção da legitimidade do ato pelos órgãos de controle e pelo povo em geral .  
O princípio da motivação dos atos administrativos não é um princípio que 
esteja expresso no texto da Constituição para toda a administração pública. 
Contudo, especificamente no tocante à atuação administrativa dos tribunais 
do Poder Judiciário, a motivação está expressamente exigida no texto cons
titucional, no art. 93, inciso X .  

Um dispositivo que deixa bem clara a exigência de atuação transparente 
de toda a administração pública é o inciso XXXI I I  do art. 5.0 da Constituição, 
reproduzido abaixo (observe-se que o direito à informação não é absolu to, 
como, al iás, acontece com todos os direitos fundamentais): 

XXXI I I  - todos têm direito a receber dos órgãos públicos in
formações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabi l idade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja impres
cindível à segurança da sociedade e do Estado; 

Na mesma l inha, o inciso I I  do § 3 .º do art. 37 da Carta Política determina 
que a lei discipline as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando "o acesso dos usuários a registros admi
nistrativos e a informações sobre atos de governo", observadas as restrições 
que o próprio Texto Magno impõe. 

Merece também menção o § 2 .0 do art. 2 1 6  da Constituição da Repú
blica, nos termos do qual "cabem à administração pública, na forma da lei, 
a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem". 

Os três últimos dispositivos constitucionais citados - inciso XXXIII do 
art. 5.0, inciso II do § 3.º do art. 37 e § 2.º do art. 2 1 6  - têm sua aplicação 
disciplinada pela Lei 1 2.527/20 1 1 , que é uma importante lei de normas 
gerais, de caráter nacional ( isto é, obriga todos os entes da Federação), 
conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI) ,  também chamada, por 
vezes, de Lei da Transparência Públ ica. 



Cap. 6 • ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 379 

O princípio ela efic iência tomou-se expresso em nosso ordenamento cons
titucional por obra da EC 1 91 1 998, que o acrescentou à enumeração constante 
do caput do art. 37 da Carta Política. A inserção da eficiência como princípio 
explícito, nesse dispositivo - o art. 37 se aplica a toda atividade administrativa 
de todos os Poderes de todas as esferas da Federação -, foi consequência da 
implantação entre nós, ocorrida especialmente a partir de 1 995, do modelo de 
administração pública conhecido como "admin istração gerencial". Pretendia-se 
que esse modelo de administração substituísse, ao menos parcialmente, o padrão 
tradicional da nossa administração pública, dita "ad min istração bu rocrática'', 
cuja ênfase maior recai sobre o princípio da legalidade. 

Subjacente está a ideia de que os controles impostos à administração 
pública, e os métodos de gestão que util iza, acarretam morosidade, desperdí
cios, baixa produtividade, enfim, grande ineficiência, em comparação com a 
administração de empreendimentos privados. Propõe-se, por essa razão, que 
a administração pública se aproxime o mais possível da administração das 
empresas do setor privado. É esse modelo de administração pública, em que 
se privi legia a aferição de resultados, com ampliação de autonomia dos entes 
administrativos e redução cios controles de atividades-meio (controles de 
procedimentos), que se identifica com a noção de "ad min istração gerencial", 
a qual tem como postulado central exatamente o princípio da eficiência. 

Exemplo típico de instrumento com essa finalidade - privilegiar a afe
rição do atingimento de resultados, com ampliação da autonomia adminis
trativa de entidades e órgãos públicos, traduzida na redução dos controles 
das atividades-meio - são os contratos de gestão previstos no § 8 .º do art. 
37 da Constituição Federal, dispositivo também incluído pela EC 1 9/ 1 998, 
cuja  redação cabe reproduzir: 

§ 8.0 A autonomia gerencial ,  orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administraç.\o direta e indireta poderá 
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus admi
nistradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação 
de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à 
lei dispor sobre: 

1 - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de aval iação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

I I I  - a remuneração do pessoal. 

O princípio da eficiência pode ser desmembrado em duas facetas: 

a) relativamente à qualidade da atuação do agente público, procura-se obter 
um padrão de excelência no desempenho de suas atribuições e em sua 
produtividade; 
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b) quanto ao modo de organizar e estruturar os órgãos e entidades integrantes 
da administração pública, e disciplinar o seu funcionamento, exige-se a 
maior racionalidade possível, no intuito de se alcançar ótimos resultados 
na prestação dos serviços públicos. 

Exemplos de normas derivadas do princípio da eficiência, quanto ao primeiro 
aspecto, ambas introduzidas pela EC 1 9/ 1 998, são a que prevê uma avaliação 
especial de desempenho como condição para aquisição da estabilidade pelo 
servidor público estatutário e a que determina a perda do cargo do servidor 
estável "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa" (CF, art. 4 1 ) .  

A eficiência integra o conceito de serviço público adequado (Lei 
8 .987/ 1 995, art. 6.0, § ! .º). Ademais, a noção de eficiência aproxima-se da 
de economicidade, princípio expresso no caput do art. 70 da Constituição, 
relativo ao controle financeiro da administração pública. Busca-se o atingi
mento de objetivos traduzidos por uma boa prestação de serviços, do modo 
mais simples, mais rápido e mais econômico, melhorando a relação custo/ 
benefício da atividade da administração. O administrador deve sempre pro
curar a solução que melhor atenda ao interesse público, levando em conta o 
ótimo aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise de custos 
e dos correspondentes benefícios. 

Cabe ressaltar, também, que, sendo a eficiência um princípio expresso 
norteador de toda a atividade administrativa, a sua aferição configura con tro le 
de legitimidade, e não simples questão de mérito administrativo - circunstân
cia que, em tese, possibilita a apreciação, pelo Poder Judiciário, da eficiência 
de atos administrativos, com a sustação ou mesmo a anulação dos que sejam 
a ela contrários e a responsabil ização de quem os tenha praticado. 

Final izando este tópico, convém frisar que existem, ainda, no texto 
constitucional, inúmeros princípios implícitos - além da razoabil idade e 
proporcionalidade - e outros princípios expressos aplicáveis diretamente à 
Administração Pública. Dentre os expressos, menc ionamos, a título i lustra
tivo, o princípio do contrad itór io e ampla defesa (CF, art. 5 .0, LV) e o 
princípio da celeridade processual (CF, art. 5 .0, LXXVIII), ambos aludindo 
explicitamente aos processos administrativos. 

Outro princípio expresso que merece destaque é o da probidade. A 
exigência de probidade na atuação administrativa perpassa todos os demais 
princípios a ela concernentes, porque, conforme as circunstâncias, a afronta 
a qualquer dos princípios administrativos, expressos ou implícitos, pode 
configurar ato de improbidade administrativa. 

No § 4.0 do art. 37, a Carta da República estabelece que, sem prej uízo 
ela ação penal  cabível, os atos de improbidade administrativa acarretarão, 
na forma e gradação previstas em lei: 
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a) a suspensão dos direitos políticos; 

b) a perda da função pública; 

c) a indisponibi l idade dos bens; 

d) o ressarcimento ao erário. 

Ainda, são crimes de responsabi l idade os atos do Presidente da República 
que atentem contra a probidade na administração (CF, art. 85, V). 

Em qualquer caso, haja ou não uma ação de improbidade administrativa 
relacionada, as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis (art. 
37, § 5 .0). 

3. NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE 'Q�GANIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . 

A doutrina administrativista designa como princ1p10 da  organ ização 
legal do serviço p ú blico a regra segundo a qual cargos, empregos e funções 
públ icas, bem como ministérios e órgãos públicos, devem ser criados e extintos 
por meio de lei . É importante alertar que essa regra n ão é absol uta, uma vez 
que há hipóteses em que a Constituição confere a decretos a atribuição de 
dispor sobre organização da administração pública e até de extinguir funções 
e cargos públicos, conforme será visto a seguir. 

O Supremo Tribunal Federal já teve oportun idade de explicitar que se 
ex ige lei formal não só para a definição das atribuições de cargo públ ico, 
mas também para eventuais alterações dessas atribuições . '  Por outras palavras, 
as competências i nerentes e caracterizadoras de um cargo público somente 
podem ser estabelecidas e modificadas por meio de lei formal (ou de ato 
com força de lei, como é o caso da medida provisória), sendo inválida a 
pretensão de uti l izar, para tanto, meros atos administrativos, a exemplo de 
um decreto ou uma portaria.2 

' Convém registrar que, embora não se trate de cargos públicos, o STF também entende 
que se encontram sob reserva legal a criação e a extinção de serviços notariais e de 
registro (serventias extrajudiciais), bem como a sua reorganização mediante desmembra
mento, desdobramento, anexação, desanexação, modificação de áreas territoriais, acumu
lação e desacumulação de unidades. Significa dizer. quaisquer dessas alterações somente 
podem ser efetuadas por meio de lei em sentido formal, e não por atos de natureza 
administrativa, a exemplo de resoluções de Tribunais de Justiça (ADI 2.41 5/SP, rei. Min. 
Ayres Britto, 22.09.20 1 1 ;  ADIMC 4.657/DF, rei. Min. Marco Aurélio, 29.02.201 2). 

2 Vejam-se, entre outros: MS 26.955/DF. rei. Min. Cármen Lúcia, 01 . 1 2.201 0 (Informativo 611 
do STF); MS 26.740/DF, rei. Min.  Ayres Britto, 30.08.2011 ( Informativo 638 do STF). 
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Não obstante o reconhecimento do princ1p10 da organização legal 
do serviço públ ico em nosso sistema jurídico, a partir da EC 32/200 1 o 
Presidente da República, por força do inciso V I  do art. 84 da Carta Po
lítica, passou a ter competência para dispor, mediante decreto, sobre: (a) 
organização e funcionamento da Administração federal, desde que não 
implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públ icos; 
e (b) extinção de fu nções ou  cargos públicos, quando vagos. Em ambos 
os casos, a competência é exercida por meio de decreto au tônomo, di
retamente lastreado no texto constitucional (e não como regulamentação 
de alguma lei prévia). 

O quadro geral do princípio da organ ização legal do serviço púb l ico, 
em nosso ordenamento constitucional, pode ser assim sistematizado (as re
gras endereçadas à Administração federal aplicam-se às demais esferas, por 
simetria): 

a) a criação, a transfonnação e a extinção de cargos, funções e empregos 
públ icos são de competência do Congresso Nacional, exercida por meio de 
lei, ressalvados os da Câmara dos Deputados e os do Senado Federal, que 
são criados, transfonnados e extintos mediante resolução da própria Casa 
Legislativa (CF, arts. 48, X, 5 1 ,  IV, e 52, X III); 

b)  a iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na Administração Direta e autárquica é privativa do 
Presidente da República (CF, art. 6 1 ,  § 1 .º, II, "a"); 

c) a extinção de funções ou cargos públicos vagos é de competência privativa 
do Presidente da República, exercida por meio de decreto autônomo (CF, 
art. 84, VI ,  "b"); 

d) a criação e a extinção de ministérios e órgãos da Administração federal 
são de competência do Congresso Nacional, exercida por meio de lei de 
iniciativa privativa do Presidente da República (CF, arts. 48, XI, e 6 1 ,  § 
1 .0, I I ,  "e"); 

e) dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos, é competência privativa do Presidente da Repúbl ica, 
exercida por meio de decreto autônomo (CF, art. 84, VI, "a"); 

f) a criação e a extinção dos cargos do Poder Judiciário são efetuadas por meio 
de lei de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal ,  dos Tribunais 
Superiores e dos Tribunais de Justiça, confonne o caso (CF, art. 96, II, "b"). 

Deve-se apontar, ainda, que a criação das entidades da Administração 
Indireta pressupõe sempre a edição de uma lei específica. Com efeito, o 
inciso XIX do art. 37 da Constituição, com a redação dada pela EC 1 9/ 1 998, 
assim estabelece: 
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XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação; 

383 

Identificam-se, no dispositivo acima reproduzido, duas distintas modali
dades de criação de tais entidades: 

a) criação diretamente efetivada pela edição da lei específica, trevista para as 
autarquias; e 

b) autorização para a criação dada por lei específica, prevista para as empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações; nesse caso, o surgimento 
efetivo da entidade, ou seja, o seu nascimento, ocorre posteriormente, com 
a inscrição no registro público competente dos atos constitutivos editados 
pelo Poder Executivo. 

A primeira forma de instituição dá origem a entidades com personalidade 
jurídica de direito público, como, de fato, são todas as autarquias. 

O segundo modo de criação dá surgimento a entidades com personalidade 
jurídica de direito privado. 

No que especificamente tange às fundações públicas, o STF entende que 
é possível a sua criação como pessoas jurídicas de direito público ou como 
pessoas jurídicas de direito privado (muito embora, evidentemente, não seja  
isso o que l i teralmente consta do  inciso XIX do  art. 37). No primeiro caso, 
teremos as denominadas fundações públicas de direito público, instituídas 
diretamente por lei específica, com regime jurídico em tudo assimi lado ao 
das autarquias, a ponto de serem tidas, pelo STF, como "espécie do gênero 
autarquias" (por essa razão, às vezes são chamadas "fundações autárquicas" 
ou "autarquias fundacionais"). No segundo caso, teremos as assim chamadas 
fundações públicas de direito privado, com regime jurídico assemelhado ao 
das empresas públicas prestadoras de serviços públicos. 

Sej a  qual for a espécie de fundação pública, o texto constitucional, com a 
EC 1 9/ 1 998, passou a prever a edição de uma lei complementar que defina 
as áreas de sua atuação (até hoje não editada). 

Cabe mencionar que o Código Civil, no seu art. 4 1 ,  inciso IV, arrola como 
espécie de autarquia as denominadas associações públicas. São exemplo de 
autarquia  da espécie associação pública os consórcios públicos, previstos no art. 
24 1 da Constituição e regulados pela Lei 1 1 . 1 07/2005, quando os entes federa
dos que instituam o consórcio público atribuam a ele personalidade jurídica de 
direito público. Nesse caso, tem-se uma autarquia integrante da Administração 
Indireta de mais de uma pessoa política; a doutrina refere-se a essas autarquias 
como "autarquias interfederativas" ou "autarquias multifederadas". 
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A extinção das autarquias (e das fundações públicas de direito públi
co) deve ser feita, também, diretamente, pela edição de uma lei específica. 
Conquanto não haja consenso doutrinário, entendemos que a extinção das 
empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações pú
blicas de direito privado exige, previamente, a edição de uma lei específica 
que autorize o Poder Executivo a proceder à extinção efetiva da entidade. 

A regra do inciso XIX do art. 37 é complementada pela do i nciso XX, 
nestes termos: 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação 
de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, 
assim como a participação de qualquer delas em empresa privada; 

Especificamente no caso de criação de subsidiárias dessas entidades, 
o STF firmou orientação segundo a qual a autorização legislativa, a que se 
refere o inciso XX do art. 37 da Constituição, não obstante a expressão "em 
cada caso", usada no texto constitucional, pode ser dada em caráter genérico 
(o julgado referia-se especificamente a uma sociedade de economia mista, a 
Petrobras; todavia, a nosso ver, seus fundamentos e sua conclusão podem ser 
estendidos a todas as entidades da Administração Indireta). Da ementa do aresto 
prolatado, aprovado por unanimidade, consta que "é dispensável a autorização 
legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão 
para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, 
tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora".3 

4. NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE INGRESSO NO SERVIÇO 
PÚBLICO 

\ No que respeita à possibil idade de ingresso na Administração Pública como 
agente público, dispõe a Constituição que "os cargos, empregos e funções pú
blicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (CF, art. 37, 1) . 

Portanto, no caso dos brasileiros, natos ou natural izados, basta o aten
dimento dos requisitos da lei para terem possibil idade de acesso aos cargos, 
empregos e funções públicas. Sendo cargo efetivo ou emprego permanente, 
será ainda necessária a prévia aprovação em concurso público. Caso se trate 
de cargo em comissão ou função de confiança, haverá l ivre nomeação, pela 
autoridade competente, de quem atenda os requisitos legais. Na contratação 

3 ADI 1 .649/DF, rei. Min. Mauricio Corrêa, 24.03.2004. 
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temporária, como regra, há um processo seletivo simplificado entre os in
teressados que satisfaçam às condições legais, dependendo da h ipótese de 
contratação de que se trate. 

A situação dos estrangeiros é d iferente. O acesso deles aos cargos, em
pregos e funções públicas deve ocorrer "na forma da lei", vale dizer, eles 
somente poderão ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas se hou
ver prévia lei autorizadora. Conforme lição do Prof. Alexandre de Moraes, 
trata-se de "norma constitucional de eficácia l imitada à edição de lei, que 
estabelecerá a necessária forma". 

Vale lembrar que existem cargos privativos de brasileiro nato, enumerados 
no art. 1 2, § 3 .0, da Carta Política (Presidente e Vice-Presidente da República; 
Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; M i nistro 
do Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das forças armadas; 
Min istro de Estado da Defesa). Evidentemente, em nenhuma h ipótese podem 
ser eles ocupados por brasi leiro naturalizado, muito menos por estrangeiro. 

Importante decorrência do inciso 1 do art. 37 da Constituição da Repúbli
ca, anteriormente citado, é a proibição de que editais de concursos públicos 
estabeleçam exigências que não tenham base legal.4 Dessarte, a administração 
pública, na elaboração dos editais dos concursos para ingresso em cargos 
ou empregos públicos, não pode impor condições para a participação no 
certame, e menos ainda para o ulterior acesso dos aprovados ao cargo ou 
emprego, com fundamento excl usivo em atos normativos i nfralegais, tais 
como regulamentos, instruções normativas, portarias etc. 

Cite-se, como exemplo dessa orientação, a Súmula 686 do ST F :  "Só 
por lei se pode sujeitar a exame psicotécn ico a habi litação de candidato a 
cargo públ ico". 

Necessário é considerar, além disso, que nem mesmo a lei é livre para 
criar requisitos legais como condição para a participação em concursos ou o 
ingresso em cargos e empregos públicos, uma vez que sempre deverão ser res
peitados princípios constitucionais tais quais os da isonomia, da razoabilidade 
e da impessoa lidade. Ou seja, os requisitos legais a que se refere o inciso I 
do art. 37 da Constituição devem, obrigatoriamente, mostrar-se imprescindíveis 
ao adequado desempenho da função pública correspondente, sendo vedado à 
próp.-ia lei o estabelecimento de ex igências dcsnecessíirias, desarrazoadas, 
desproporcionalmente restritivas ou puramente d iscriminatórias. 

Nessa l inha, já asseverou o Supremo Tribunal Federal que "é razoável 
a exigência de altura mínima para cargos da área de segurança, desde que 
prevista cm le i  no sentido formal e material, bem como no edital que re-

• MS 20.973/DF. rei. Min. Paulo Brossard, 06. 12.1 989. 
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guie o concurso".5 Decidiu também, em outra ocasião, que "a imposição de 
discrímen de gênero para fins de participação em concurso público somente é 
compatível com a Constituição nos excepcionais casos em que demonstradas a 
fundamentação proporcional e a legalidade da imposição, sob pena de ofensa 
ao princípio da isonomia".6 

Como derradeiro apontamento sobre esse tema cabe mencionar a Súmula 
683 do STF, cujo enunciado explicita que "o limite de idade para a inscrição em 
concurso público só se legitima em face do art. 7.0, X.XX, da Constituição, quando 
possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 

Conforme outra posição j urisprudencial de relevo sedimentada no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal, não pode a administração pública recusar a 
inscrição, ou excluir do certame público um candidato, ou ainda, se ele for 
aprovado, impedir a sua nomeação para o cargo ou emprego, sob alegação de 
"inidoneidade moral", de "não atendimento a requisito de bons antecedentes", 
ou de "ausência de · capacitação moral", fundada exclusivamente no fato de o 
candidato estar respondendo a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito 
em j ulgado da sentença condenatória. A imposição de restrições dessa ordem 
pela administração pública viola o princípio da presunção de inocência ou 
da presunção de não culpabil idade (CF, art. 5 .º, LVII), que não está restrito 
ao âmbito penal, devendo ser igualmente observado na esfera administrativa.7 

É de interesse anotar, também, entendimento assentado pelo Supremo 
Tribunal Federal acerca de testes físicos em concursos públicos, segundo 
o qual os candidatos não têm direito de que lhes seja marcada prova de 
segunda chamada nas provas de aptidão física, em decorrência de circuns
tâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior - salvo 
disposição expressa em sentido contrário no respectivo edital .8 

Significa dizer, caso um candidato em determinado concurso público que 
inclua testes fisicos tenha o infortúnio de ser acometido de alguma condição 
que atrapalhe o seu rendimento, ou mesmo impossibilite fazer as provas fisicas 
no dia aprazado, não terá d ireito de que sej a  marcada uma nova data 

5 ARE 640.284/SP. rei. Min. Gilmar Mendes, 1 6.05.20 1 1 .  No mesmo sentido: Al-AgR 598.715/ 
DF, rei. Min. Marco Aurélio, 01 .04.2008; RE-AgR 586.511 /SE, rei. Min. Marco Aurélio, 
30. 1 0.201 2; Al-AgR 764.423/SE, rei. Min. Marco Aurélio, 23.04.20 1 3. 

6 RE 528.684/MS. rei. Min. Gilmar Mendes, 03.09.201 3  (vide Informativo 7 1 8  do STF). 
' RE 1 94.872/RS, rei. Min. Marco Aurélio, 07.1 1 .2000; RE 565.51 9/DF, rei. Min. Celso de Mello, 

1 3.05.20 1 1 ;  ARE-AgR 7 1 3. 1 38/CE, rei. Min. Rosa Weber, 20.08.20 1 3. Deve ficar claro que 
esse entendimento jurisprudencial não confllta em nada com o inciso V do art. 47 do Código 
Penal, que estabelece como uma das possíveis penas de interdição temporária de direitos a 
"proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos". Afinal, a aplicação 
dessa e de qualquer outra sanção penal só pode ocorrer quando houver condenação criminal 
transitada em julgado, isto é, não cabe, nesse caso, ralar em "presunção de Inocência". 

' RE 630.733/DF (repercussão geral), rei. Min. Gilmar Mendes, 15.05.20 1 3  (vide Informativo 
706 do STF). 
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para realizar os testes, a menos que o edital expressamente p reveja essa 
possibilidade - nada importa que a disfunção ou l imitação fisica (doença, 
trauma fisico, dor ou desconforto orgânico de qualquer origem) decorra de 
força maior, e não de alguma razão que pudesse ser imputada ao candidato. 

A Constituição de l 988 tornou obrigatória a aprovação prévia em concurso 
público - que deve ser de provas, ou de provas e títulos - para o provimento 
de quaisquer cargos efetivos ou empregos permanentes na Administração 
Direta e Indireta, inclusive para o preenchimento de empregos nas empresas 
públicas e sociedades de economia mista (CF, art. 37, II) .  

O Supremo Tribunal Federal já  deixou assente que "as p rovas de títu los 
em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da admi
nistração pública brasi leira, qualquer que seja o Poder de que 3 trate ou o 
nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, 
prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua 
eliminação do certame".9 lmpende repetir: as provas de títulos em concursos 
públicos devem ter caráter exclusivamente classificatório, nunca eliminatório. 

Às pessoas com deficiência deve ser reservado, por lei, um percentual 
dos cargos e empregos públicos oferecidos nos certames públicos (CF, art. 
37, VIII) .  Esses candidatos estão sujeitos ao concurso, mas haverá vagas es
pecíficas reservadas para eles. A Constituição determina que a lei estabeleça 
os critérios de sua admissão. 

Embora devesse ser considerado um tanto óbvio, o Supremo Tribunal 
Federal já precisou esclarecer que não se pode estipular, como critério para 
permitir que a pessoa concorra às vagas reservadas, a exigência de que a 
deficiência por ela apresentada dificulte o desempenho das funções inerentes 
ao cargo. Em outras palavras, para poder postular as vagas reservadas no 
certame, basta que o candidato realmente apresente alguma deficiência, ainda 
que esta não represente absolutamente nenhum embaraço para o desempenho 
das atribuições do cargo para o qual ele esteja concorrendo. io 

Ao lado desse entendimento, é importante saber que o Supremo Tribunal 
Federal, mais de uma vez, já considerou haver afronta ao inciso VIII do art. 37 
da Constituição quando o edital de concurso público para determinado cargo (dos 
quadros da Polícia Federal ou das polícias civis, por exemplo) não reserva vaga 
alguma para candidatos com deficiência, fundado no raciocínio aprioristico de 
que a atividade respectiva não é compatível com nenhum tipo de deficiência. 

No dizer de nossa Corte Maior, eleve a administração pública reservar vagas 
para candidatos que tenham deficiências e, depois ele realizado o concurso, 

' MS 31 . 1 76/DF, rei. Min. Luiz Fux, 02.09.2014 (vide Informativo 757 do STF). No mesmo 
sentido: Al-AgR 1 94.1 88/RS, rei. Min. Marco Aurélio, 30.03.1998; MS 32.074/DF. rei. Min. 
Luiz Fux, 02.09.2014. 

'º RMS-AgR 32.732/DF. rei. Min. Celso de Mello, 03.06.2014. 
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"examinar, com critérios objetivos, se a deficiência apresentada é, ou não, com
patível com o exercício do cargo ou da função oferecidos no edital, assegurando 
a ampla defosa e o contraditório ao candidato, sem restringir a participaç:io 
no certame de todos e ele quaisquer candidatos portadores ele clcficiência''. 1 1  

Por outras palavras, o STF não tem admitido, ainda quando se trate 
de cargos dos quadros das polícias civis e da Polícia Federal, que o ed i t a l  
deixe ele reservar vaga para pessoas com deficiência, baseado na implícita 
presunção, abstratamente estabelecida, de que o exercício das atribuições do 
cargo não seria compatível com deficiência de espécie alguma. Conforme 
inspirada dicção da Ministra Cármen Lúcia, "a presunção de que nenhuma das 
atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser desempenhada 
por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível 
com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos 
fundamentais voltados para a concretização_ da dignidade da pessoa humana". 1 :  

A exigência de concurso público não abrange a nomeação para cargos em 
comissão, os quais, por definição, são de livre nomeação e exoneração com 
base exclusiva em critérios subjetivos de confiança da autoridade competente. 
Não há obrigatoriedade de aprovação em concurso público, também, nos casos 
de contratação temporária previstos no inciso IX do art. 37 da Constituição. 

O § 2.º do art. 37 da Carta Magna estabelece, de forma categórica, que 
o desrespeito à exigência de concurso público ou ao seu prazo de validade 
implicará a nulidade do ato (o ato de nomeação, no caso de cargos públi
cos, ou a celebração do contrato de trabalho, quando se tratar de empregos 
públicos) e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

Dessa forma, sob a Constituição de 1 988, nã; é possível a1 convalida
ção de ato de nomeação ou contratação para cargo ou emprego efetivo que 
não tenha sido precedido de aprovação em concurso público, em hipótese 
nenhuma. Nem mesmo a estabilização da relação jurídica por decurso de 
tempo é possível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende que não 
ocorre jamais a decadência quando se trata de anulação de ato que contrarie 
frontalmente exigência expressa na Constituição Federal . 1 3 

Nesse mesmo diapasão, não admite nosso Pretório Supremo a aplica
ção da assim chamada "teoria cio fato consu mado" para que se mantenha 
no cargo a pessoa que, sem ter sido devidamente aprovada no concu rso 
público correspondente - porque foi reprovada em alguma de suas fases, 

11 RE-AgR 606.728/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 02. 1 2.201 0; RE 676.335/MG, rei. Min. Cármen 
Lúcia, 2 1 .03.2012;  Rei 1 4 . 1 45/MG, rei. Min. Cármen Lúcia, 28. 1 1 .201 2. 

12 RE 676.335/MG, rei. Min. Cármen Lúcia, 26.02.201 3. 
13 MS 28.279/DF, rei. Min. Ellen Gracie, 16 . 1 2.201 0. No  mesmo sentido, dentre outros: MS

-AgR 28.273/DF, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 1 3. 1 2 .201 2; MS 29.219/DF, rei. Min. Teori 
Zavascki, 04. 1 1 .2014. 
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ou não concluiu todas as etapas previstas no edital -, tenha tomado posse 
por fo rça d e  d ec isão j udicial  de caráter p rovisório,  posteriormente revo
gada, cassada ou, de algum modo, desconstituída ou tornada ineficaz. Nessa 
hipótese, aquela pessoa sení d esl igada do cargo, mesmo q u e  já esteja n o  
s e u  exercício há vários anos e, em todo esse período, tenha demonstrado 
possuir indiscutível aptidão para o desempenho das respectivas atribuições . 1 4  

Vale observar que o servidor ou o empregado público nomeado ou con
tratado sem concurso, quando este fosse exigido, será obrigatoriamen te desli
gado do serviço público, mas a rem u neração que tiver recebido pelo trabalho 
efetivamente prestado não será devolvida, para não proporcionar ao Estado 
enriquecimento sem causa. O STF já decidiu, também, que é compatível com 
a Constituição de 1 988 o art. 1 9-A da Lei 8.036/ 1 990, que assegura o d ireito 
ao FGTS, desde que reconhecido o direito ao salário, ao empregado pú blico 
que tenha indevidamente ingressado no serviço público sem concurso. 1 5  

O prazo de  validade dos concursos públicos será de  a té dois anos, po
dendo ser prorrogado uma única vez, por igual período .  Cabe à administração 
públ ica, d iscricionariamente, estabelecer a validade de cada concurso público 
que promova, a qual constará do respectivo edital . 1 6  É também discricion á ria  
a decisão da administração quanto a prorrogar o u  não o prazo de validade do 
concurso. 1 7  Note-se que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o ato de pror
rogação, se houver, deve obrigatoriamente ser editado enquanto o prazo inicial 
de validade ainda não tiver expirado, vale dizer, não é possível p rorrogar o 
p razo de validade do concurso depois q ue ele já exp irou . 1 8  

O prazo de validade de um concurso corresponde ao período que a 
administração tem para nomear ou contratar os aprovados para o cargo ou 
emprego público a que o certame se destinava. 

O prazo de validade é contado da homologação do concurso. Homolo
gação é o ato administrativo mediante o qual a autoridade competente cer
tifica que o procedimento do concurso foi regular e validamente concluído. 
A nomeação ou a contratação dos aprovados somente pode ocorrer após a 
homologação do concurso e durante o período de val idade deste. 

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado 

" RE 608.482/RN (repercussão geral), rei. Min. Teori Zavascki, 07.08.2014 (vide Informativo 
753 do STF). 

'5 RE 596.478/RR (repercussão geral), red. pi o acórdão Min. Dias Toffoli, 1 3.06.2012; RE 
705.1 40/RS (repercussão geral), rei. Min. Teori Zavascki, 28.08.2014 (vide Informativos 
670 e 756 do STF). 

'6 RMS 28.911/RJ, rei. Min. Cármen Lúcia, 13 . 1 1 .2012. 
" RMS 28.911/RJ, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 3. 1 1 .2012. 
18 RE 201 .634/BA, rei. Min. llmar Galvão, 15 .02.2000; RE 352.258/BA, rei. Min. Ellen . .  Gracie, 

27.04.2004. l!;·: 
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com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira (CF, art. 37 ,  IV). 

Importante orientação jurisprudencial foi finnada por nossa Corte Su
prema, acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados em concur
sos públicos, no julgamento do RE 598.099/MS, rei. Min .  Gilmar Mendes, 
ocorrido em 1 0.08.20 1 1  (decisão de mérito com repercussão geral). Nessa 
ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu 
que o candidato aprovado cm concurso público dentro do número ele 
vagas indicado no edital tem direito subjetivo de ser nomeado, observado 
o prazo de validade do concurso. 

Por outras palavras, quando a administração pública fixa no edital de 
um concurso o número certo de vagas a serem preenchidas pelos aprovados, 
ela tem a obrigação - passível de ser exigida judicialmente, se não cumpri
da de fonna espontânea - de nomear os aprovados, obedecida a ordem de 
classificação," até o preenchimento completo das vagas previstas (desde que 
haja suficientes candidatos aprovados, é claro). 

Ela não é obrigada a nomear imediatamente, nem de uma só vez. Pode 
efetuar fracionadamente as nomeações, dentro do prazo de validade do con
curso, em tantas parcelas quantas julgue convenientes ao interesse público. 
Não obstante, certo é que, até tenninar o prazo de validade previsto no 
edital - que pode ser prorrogado por uma única vez -, a administração tem 
a obrigação de nomear os aprovados, até preencher o número de vagas esti
pulado nesse mesmo edital (ou até acabarem os aprovados, caso haja menos 
aprovados do que o número previsto de vagas). 

A rigor, cabe abrir um parêntese para mencionar que, na mesma decisão 
ora em apreço, nosso Pretório Maior deixou consignado que, em casos excep
cionalíssimos, provocados por circunstâncias supervenientes à publicação do 
edital, pode ser aceitável que a administração deixe de nomear os aprovados, 
desde que fundamente pormenorizadamente - e tal decisão administrativa, 
por óbvio, estará sujeita ao controle judicial, se provocado, no qual pode 
acontecer de a fundamentação não ser considerada válida. 

Relevante também é pontuar que, posteriormente à consolidação do seu 
entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas 
previsto no edital adquirem direito à nomeação, o Supremo Tribunal Federal 
estendeu o reconhecimento desse mesmo direito ao candidato que tenha 
sido aprovado fora das vagas previstas no edital, mas que, em razão da 
desistência de candidatos classificados acima dele, passe a estar colocado 
dentro do número das vagas oferecidas. 1 9  

1 9  ARE-AgR 675.202/PB, rei. Min. Ricardo lewandowski, 06.08.201 3 ;  ARE-AgR 661 .760/PB, 
rei. Min. Dias Toffoli, 03.09.2013. 
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Por exemplo, em um concurso que tenha oferecido vinte vagas em seu 
edital, o candidato aprovado em vigésimo terceiro lugar terá direito subjetivo 
à nomeação caso ocorra a desistência de três candidatos mais bem classifi
cados do que ele. Deve-se perceber que essa regra se aplica quaisquer que 
fossem as posições dos três candidatos desistentes com melhor class ificação 
- poderiam ser, digamos, o 2 .0, o 1 7.º e o 22.º classificados. 

A decisão que reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos 
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital de um concurso público 
(RE 598.099/MS) consolidou uma virada jurisprudencial no âmbito do Pretório 
Maior. Antes, ele só admitia a existência de direito adquirido à nomeação no 
caso do candidato que fosse preterido em razão de desrespeito, por parte da 
administração pública, à ordem de classificação dos aprovados no certame. É 
o que consta da Súmula 1 5  do STF, aprovada em 1 3  de dezembro de 1 963 : 

15 - Dentro do prazo de val idade do concurso, o candidato 
aprovado tem o d i reito à nomeação, quando o cargo for preen
chido sem observância da classificação. 

Portanto, surge direito adquirido à nomeação para o candidato mais 
bem classificado se a administração nomear antes dele outro candidato que 
tenha obtido colocação inferior no certame. 

Exempl ificando, se a administração nomeia o quinto colocado em um 
concurso, sem haver nomeado o quarto, este passa a ter direito subjetivo à 
nomeação, porque o descumprimento da ordem de classificação acarretou a 
sua preterição indevida. 

Vale notar que essa orientação do Supremo Tribunal Federal é muito mais 
antiga do que a jurisprudência finnada no julgamento do RE 598.099/MS, 
ocorrido em 1 0  de agosto de 20 1 1 , segundo a qual têm direito subjetivo à 
nomeação todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas especifi
cado no edital do concurso público - e aquela não ficou prejudicada por esta. 

Com efeito, os dois entendimentos j urisprudenciais coexistem, uma vez 
que a Súmula 1 5  do STF tem aplicação em qualquer caso, lia.ia ou não 
vagas certas definidas no  edita l ,  tenham ou não as nomeações ocorrido 
dentro do número inicialmente previsto de vagas (se houver). 

Por exemplo, se um edital fixou em vinte o número de vagas, mas a 
administração resolveu nomear trinta aprovados, tendo, entretanto, preterido 
o vigésimo sexto colocado, surgirá para este o direito de ser nomeado, pelo 
simples fato de ter sido indevidamente "pulado", com violação da ordem de 
classificação. 

Convém enfatizar que só se pode falar em preterição quando a adminis
tração públ ica efetua nomeações sem observância da ordem de classificação 
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por dccis�o dela própria., D�vera�, é . pacífi�o no â�bit< J cie nos§o Tribunal 
Constitucional o re�oQbecimento de que. não �á · P {�t�ti.çã� . ?e c�.ndi.dato, 
nem . desrespeito à ordem de classificação em c9nc��9 .. ;p.íiJ>1ico,i gii�ndo 

.
â 

administração, . cu mprindo dcterminaç.ão j 4d iciitl , nomei� <;:.a11qidai9� y1enos 
bem coiocados.20 Significa dizer, o simples fatQ de um caridiqato em concur
so público ser nomeado em virtude cde ·decisã

.
f> j udicial qu� tenha imposto 

ta) providência ao Órgã() OU à en.tidade adminis�ratiya C?ll)petent não fa.z 
surgir di_reit() algum para os cand.idatos que; no meSrn() CeJ'l�rrie, obtiyef.am 
classificação. melhor d_o que a daquele. . 

' · 

Finalizando, é muito importante-registrar que .a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é firme· quanto ao entendimento de que, havendo vaga para 
provimento dC cargo efetivo, configura preterição a .no111eaÇ�? ?u a contra tação 
de pesspal a título prccáriÜ (por exemplo, com() cornis�iop�dos, temporários 
ou terceirizados) para exercício de atribuições dq c�rgo elll qu�stão, qµando 
existirem candidatos aprovados e não nome�idos em,concursp rM>l!co, ainda 
dentro do prazo de validade, destinado àquele .provimento ·efetiv.o'. 

A consequência é o surgimento de direitó adqÜiricl1� à nomeação para 
os candidatos preteridos. P.or exemplo, se foram contratàdos· trintà iemporá
rios, e há trinta ou mais cargos efetivos vagos, e trinta camiidatos aprovados 
não nomeados no concurso vigente,- : esses candidatos .terão .direito subjetivo 
de ser pomeados. 

Enfatizamos que, nesse caso, não i mportn. perqúiri( .·s� havia, ou não, 
n úmero certo cte vagas

· 
a serem preenchidas prev}sfo IH) ecl i ta l. Basta que 

exista cargo efetivo vago e nomeação prcdria para exercício de funÇões 
próprias do �argo, com candidatos aprovados ê ainda não . nomeados, estando 
o concurso dentro do prazo de validade.21 , • 

• 

Uma discussão importante concerne à possibíJid�c!� de i �1 1)ugna�·ão 
j udicial dos gabaritos oficiais divulgados . em um., .clete.'m1inado c�ncurso 
público - se estão ou não corretos,' se deveriam ser . alterados, se uma ou 
outra q!Jestão deveria ser anulada .-, bem como dof critéd.os . de correção das 
questões e de atribuição de nota� adotados pelnespe,<;tiva banca examinadora. 

A jurisprudência tradici�mal .do Supremo Tribun�l -Fed�ral, até hoj e, 
considera que a apreciação do ato administrativo que . divulga Ós gabai:itos 
finais do cÓncurSO, COrTI as respectivas aJtéraçõeSiiOU Í11esmo. anulações de 
questões, configura controle ' do mérito administráti'Vo desse ato,;_e não 
controle de legàlidadé. 

·· · ·· · · 

- _: . : -' --�---_-._ · . --,_-.. -.. : .. 
'º Al�AgR 620.992/GO, rei. Min. Cármen Lúcia, 22.05.2007; iRE-Ag

·
� 5�4.9H/ES, rei. Min. 

Ricardo Lewandówski, 09.1 1 .2010; Al:AgR 698.61 8/SP, reL';Mio. QiiJ's. Joffoli ./ 14.05.2013  .. • .  

21 RM&:AgR 29:915/DF, rel.· Min. Dias Toffoli, 04.09.2012.' NO . . íTJE)S[llO séntido, de.nlr!l muitos 
outros: RE-AgR 739.42WMA, rei. Min. Rosa Weber, 1 7.09.�QP: �E:�AgR 7�3.59.6/lvlb. rei. 
Min. l\liZ Fux, 11 .02:�014. · · · · ' . 
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Por �ssa ra.íã()� .ll()��a Corts ·.�aipr entep<le que �ão po��ll1. ser a5()lhidas 
demandas judiclaís que pretendam impugnar ()s gabaritÇ>s oficiai.8- indicados para 
as quest8es objetivas - sob a aleg(lção, poç;�exempJo; de que foi con·s�derada 
verdadeira . uma .a.s�ertiva 9ue J�p.�·falsa, ou

.
2e que deferminad

.
a questão deveria 

ter sido anuladá por nã() < conter a.Jtemativa%que a tome correta -, · .tampouco 
ações que tencionem contestar os · critérios de avaliaÇã.o ·de questões subjetivas, 
ou de atribuiçãj'�s· not�s, ;etr� jj1gas que·· ;envolvan1 discussões semelhantes.· . .

Conforine hmitas vezes reite��u·o Pretóri() Ex�elsó, "não c�be ao P6der Ju
diciário, no controle jurisdicional da 'legalidade� substituir-se à banca examinadora 
do con�urso público Pan\ �S�xa�i11a.r 9s crit�rios de c,orreção das provas".22 Tal 
entendimento só e atenuàdo pelo �'[f' 2 pelô• menos;uma vez isso ocorreu - na 
hipótese de questão objetiva de conci.lrso público com .'�erro grosseiro no gaba
rito aprcsentadQ, porquan,to cara�t�rizacla '.1 ilegalidade do ato praticado pela 
Administração Piiblica'.\ Jato que possibilita 'a anulação judicial da questão.23 . · · �. : · .. . 

Pois bem, muito erribpra seja' essa; realmente, a orientação existente até 
hoje no âmbito do Sup�S�º yri?�?al Fe�eral, é _possível que ela venha a 
ser modificada. Isso porqu� ·a : repercussão) geral desse tema foi reconhecida 
(RE 632.853/CE, rei .  Min." Gilma'r' Mendes) e, na decisão que a reconheceu, 
proferida em 07J0.201 1 ,  p9ssa Corte Suprsma "não reafirmou a jurisprudên
cia dominante sobre a matéria, q�e será s�bmetida a posterior julgamento". 
Em suma, somente com o julgamebto definitivo de mérito dó RE 632.853/CE 
(não ocorrido até o fech�rt:1ento dssta ediÇã.()) é que ·poderemos afirmar, com 
segurança, a jurisprudência pa�ifiÇaâa acersa desse relevante .assunto, 

Outra situação, relacionada à que acab1mos de expor - mas não igual 
-, concerne à possibil id�de de º. Po

.
der Judiciário verificar se o conteúdo 

cobrado em detéÍminadii ·questão e�tá incluído entre_ .  os assuntos enu111erados 
no programa de' disciplinas constànte do edital do concurso. Nesse 

·
e:aso, o 

Supremo Tribun�l Federal )á definiu que a análisê se insere no campo do 
control� clc. lcgalidacl� ,-"> e  nãçi Âe . méx:itÇ \a.dministrativo -, · sendo possível, 
portanto, a anu lação ju�iéial ele � qucstõc§;clc concu rso nas q uais ten ham 
sido cobr!idas matérias não prevlstas no respectivo eclitaL I lustra bein essa 
posição'..a· ement� cio .�E' 13�·18?!�S, reLj �in. Sepúlveda Pertence, julgado 
em 2 1 .06:2005, abaixo reproduzida ' (grifamos):24 · · . ·  

22 Citámos. dentre 
'
rriJitos .õutros,'.'os se�Úirite� julga��s e m  q_ue essa orientação foi reiterada: 

RE-AgR 243.056/CE, rei. Min. Ellen Gtacie, 06.03:2001 :  Al-AgR 500.416/ES, rei. Mjn. Gilmar · 
Mendt3s. 24.08:2tio4: RE-AgR. 560.551/RS. rei. Min. Eros Grau, 17.06.�008; MS 27.260/DF, 
red. p/ o acórdão Min .. • cárrne� . Lúcia, ?9.1 0.2009; Al-ÀgR 805.328/ÇE, rei. Min.' Cármen ' 
Lúéia, 25.09.2012. . . · . . · . 

•· . . . · . . ·• · . . . . .
. . . ·. · . . .  . . •· . . .·.· 

13 MS 30.859/DF, r.eL Min. Luiz. F�x
·
. 28 .opim (vicJ.e Informativos 677 e _685 do STF). 

14 . A mesmC!. posiçãÕ foi susténta�a, enfré óµtros, no RE-AgR 526.600/SP, rei. Min.iSepúlvedà 
· Pertence, 1 2.06.2007 , • n() RE�,A.g� . 440.335/RS, f�I: Min. Erps Grau, j ?,06.�ooa; e no MS 

30.894/DF. rel. Min.· ,Ri9rdo L
.
ewànd9w�ki, OB.Oq.2012 (vicf( !nformativo .665 do STF): 
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Concurso público: controle jurisdicional admissível, quando não 
se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examina
dora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, 
mas apenas de verificar que as questões formuladas não se 
continham no programa do certame, dado que o edital - nele 
incluído o programa - é a lei do concurso. 

Entretanto, é necessáric ressaltar, a respeito desse último entendimento, 
que o STF não exige que sejam exaustivamente enumerados, no edital, todas 
as normas e todos os casos julgados que poderão ser cobrados nas questões 
do certame. Uma vez previsto no edital determinado tema, o esperado é que 
o candidato estude e procure conhecer, de forma global, todos os aspectos 
relacionados àquele assunto, pois eles podem vir a ser perguntados nas provas. 
Não é cabível a anulação judicial de uma questão de concurso quando ela 
guarda pertinência com assu nto que se encontra expresso no programa do 
edita l, mesmo que neste não esteja citado explicitamente o julgado ou o ato 
normativo que porventura tenha servido de base direta à elaboração da questão.25 

O inciso V do art. 37 da Constituição disciplina o preenchimento de cargos 
em comissão e de funções de confiança. São as seguintes as regras ali contidas: 

a) as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se exclusiva
mente às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

b) as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo e:êtivo; 

c) os cargos em comissão podem ser preenchidos por pessoas que não tenham 
ingressado no serviço público mediante concurso, mas a lei deve estabele
cer percentuais mínimos de vagas de cargos em comissão que deverão ser 
preenchidas por servidores de carreira (um percentual mínimo das nomeações 
para cargo em comissão deve recair sobre servidores que já sejam titulares 
de cargo efetivo). 

É relevante registrar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica, 
prestigiando sobremaneira os princípios constitucionais que orientam a atuação 
da Administração Pública como um todo, sobretudo os postulados da morali
dade administrativa e da impessoalidade, considerou ofensiva à Constituição 
a prática do denominado nepotismo (nomeação de parentes, consanguíneos ou 
por afinidade, para cargos em comissão e funções de confiança).26 Conforme o 
entendimento de nossa Corte Suprema, a vedação ao nepotismo, inclusive ao 
chamado "nepotismo cruzado'' (dois agentes públicos, em conluio, nomeiam 

» MS 30.860/DF, rei. Min. Luiz Fux, 28.08.2012. 
26 ADC 1 2/DF, rei. Min. Carlos Britto, 20.08.2008; RE 579.951/RN, rei. Min. Ricardo Lewan

dowski, 20.08.2008. 
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fami l iares um do outro), não depende de lei formal para ser implementada; tal 
proibição decorre, diretamente, dos princípios expressos no art. 37,  caput, da 
Carta de 1 988, devendo ser observada por todos os Poderes da República e 
por todos os entes da Federação. A partir dessa orientação, editou a Súmula  
Vinculante 1 3, cuja redação transcrevemos: 

13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em l inha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de 
função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal .  

É importante ressalvar - embora não esteja explicitado no texto da Sú
mula Vinculante 1 3  - que, em um dos precedentes que a ela deram origem 
(o RE 579.95 1/RN), afirmou o Supremo Tribunal Federal que a vedação 
ao nepotismo não alcança, cm regra, a nomeação para cargos políticos. 
Essa orientação foi reiterada, mais tarde, no julgamento de medida cautelar 
na Rei 6.650/PR ( 1 6. 1 0 .2008). 

Exemplificando, um prefeito de município, em princípio, pode nomear o 
seu sobrinho para o cargo pol ítico de secretário municipal; um governador de 
estado, em regra, pode nomear o seu filho para o cargo político de secretário 
estadual. Entretanto - ainda a título i lustrativo -, o mesmo governador não 
pode, em h ipótese nenhuma, nomear parentes (até o terceiro grau) para o 
cargo meramente administrativo de assessor jurídico do gabinete do secretário 
de fazenda do estado. 

Faz-se necessário frisar que, em julgados posteriores ao RE 579.95 1 /RN e 
à Rcl-MC 6.650/PR, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm procurado 
deixar claro que a inaplicabi l idade da Súmula Vinculante 1 3  à nomeação para 
cargos políticos é mera regra gera l .27 Devem ser anal isadas as particularidades 
de cada caso concreto. Por exemplo, mesmo sendo para um cargo político, 
a nomeação será i l ícita, configurando o nepotismo, com violação da Súmula 
Vinculante 1 3 , se ficar demonstrado que eia se deu exc lusivamente por cau
sa do parentesco (o nomeado não possui qualquer qual ificação profissional, 
curricular ou técnica que justifique a sua escolha), ou como uma troca de 

27 Rcl-MC 6.938/MG, rei. Min. Cármen Lúcia, 22.08.201 1 ;  Rcl-MC 1 2.478/DF. rei. Min. Joaquim 
Barbosa, 03. 11 .201 1 ;  Rcl-MC 1 3.347, rei. Min. Ayres Britto, 23.03.2012 ;  Rcl-MC 14.549/DF, 
rei. Min. Ricardo Lewandowski. 27.09.2012. 
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favores, ou para burlar uma situação anterior irregular, na qual aquele mesmo 
parente havia sido nomeado para um cargo meramente administrativo, entre 
outras possibilidades em que fique patentemente caracterizada a afronta aos 
princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas. 

Em suma, a regra geral é não configurar nepotismo a nomeação de 
parentes para cargos políticos; mas, excepcionalmente, dependendo das cir
cunstâncias do caso concreto, poderá, sim, a nomeação ser caracterizada como 
nepotismo, hipótese em que será ilícita, por afronta à Súmula Vinculante 1 3 .  

O inciso I X  do art. 3 7 da C F  / 1 988 prevê uma outra forma d e  admissão 
de pessoal pela Administração Pública, diversa do preenchimento de cargos 
efetivos e empregos públicos mediante concurso público, e diversa da nomea
ção para cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado, 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 

O pessoal contratado com base no inciso IX do art. 37 do Texto Magno 
não ocupa cargo públ ico. Eles não estão sujeitos ao regime estatutário a 
que se submetem os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os 
servidores públicos ocupantes de cargos em comissão. 

Embora os agentes públicos temporários tenham um contrato com o 
Poder Público, não se trata do "contrato de trabalho" propriamente dito, 
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Vale frisar: o regime jurídico dos agentes públicos contratados por tempo 
determinado não é trabalhista, isto é, não são eles empregados celetistas, 
não têm emprego p úbl ico. Todavia, não podem tais agentes, tampouco, 
ser enquadrados como servidores públicos estatutários típicos, pois não têm 
cargo público, embora estejam vinculados à administração pública por um 
regime funcional de direito público, de natureza jur ídico-admin istrativa. 

Podemos dizer que os agentes públicos contratados por tempo determina
do exercem função pública remunerada temporária, tendo vínculo funcional 
de caráter jurídico-administrativo, e não trabalhis ta, com a administração 
pública. Não obstante tenham um contrato com a administração pública, 
trata-se de um contrato de direito público, e não do "contrato de trabalho" 
que gera relação de emprego, previsto na CLT. 

Por não estarem os agentes públicos temporários contratados com base 
no inciso IX do art. 37 da Constituição sujeitos a regim e  t raba lh ista, o 
Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as l ides entre 
eles e o poder público contratante não são da competência da .Justiça cio 
Trabalho, e sim da Justiça Comum, federal ou estadual, conforme o caso.28 

28 Vejam-se, entre muitos outros: RE 573.202/AM (repercussão geral), rei. Min. Ricardo 
lewandowski, 2 1 .08.2008; Rei 4.464/GO, rei. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, 20.05.2009; 
Rei 4.772/SE, rei. Min. Joaquim Barbosa, 02.12 .2010. 
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Por outras palavras, os agentes públicos temporários federais, quanto às causas 
relacionadas à sua relação funcional com a administração pública federal, têm 
foro na Justiça Federal; os agentes públicos temporários estaduais e municipais, 
quanto às demandas atinentes à sua relação funcional com a administração 
pública do respectivo ente federado, têm foro na Justiça Estadual. 

Não obstante o fato de não serem os agentes públicos contratados por 
tempo determinado regidos pela CL:r, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal firmou-se pela aplicabil idade, a eles, dos direitos sociais constitucio
nais previstos no art. 7.º da Carta de 1 988 .29 

O regime de previdência social a que estão sujeitos os agentes públicos 
contratados por tempo determinado é o reg ime gera l (RGPS), aplicável a todos 
os trabalhadores civis, com exceção dos ocupantes de cargos públicos efetivos. 

Na esfera federal, a contratação por prazo determinado encontra-se dis
ciplinada na Lei 8.745/ 1 993, bastante alterada por diversas leis posteriores. 
O âmbito de aplicação dessa lei restringe-se aos órgãos da administração 
direta federal, às autarquias e às fundações públ icas federais. 

A contratação temporária na esfera federal não é feita mediante concurso 
público, mas sim por meio de processo selet irn s i m p l ificado sujeito a am
pla divulgação, inclusive no Diário Oficial da União. É dispensado processo 
seletivo na hipótese de contratação para atender às necessidades decorrentes 
de calamidade p ú blica de emergência a m b ienta l  e de e m ergências c m  
s a ú d e  p ú bl ica .  Em alguns casos, como no de contratação de professor e 
pesquisador visitante estrangeiro, a Lei 8 .745/ 1 993 permite a seleção baseada 
somente em anál ise de cu rrículo que demonstre notória capacidade técnica 
ou científica do profissional. 

O Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem asseverado que o inciso 
IX do art. 37 da Constituição deve ser i n tcrprl'lado restritiva mente,  porque 
configura exceção à regra geral - corolário do princípio republicano - de 
que o concurso público é o meio idôneo de ingresso no serviço público.30 

Para nossa Corte Constitucional, devem ser atendidos cinco requisitos, 
cumulativamente, a fim de que se possa reconhecer a validade da contratação 
temporária fundada no inciso IX do art. 37 da Carta Política, seja qual for o 
ente federado contratante: ( i) os casos excepcionais devem estar previstos e m  
lei ; ( i i )  o prazo de contratação deve ser predeterminado; ( i i i )  a necessidade 
deve ser temporária; ( iv) o interesse públ ico deve ser excepcional; e (v) a 

29 ARE-AgR 642.822/PE, rei. Min. Dias Toffoli, 2 1 . 08.20 1 2. No mesmo sentido: ARE-AgR 
649.393/MG. rei. Min. Cármen Lúcia, 22. 1 1 .201 1 ;  ARE-AgR 663.1 04/PE. rei. Min. Ayres 
Britto, 20.02.2012; Al-AgR 767.024/PE, rei. Min. Dias Toffoli, 1 3.03.201 2. 

30 ADI 1 .500/ES, rei. Min. Carlos Velloso, 1 9.06.2002; ADI 2.229/ES, rei. Min. Carlos Velloso, 
09.06.2004; ADI 3.210/PR, rei. Min. Carlos Velloso, 1 1 . 1 1 .2004; ADI 3.430/ES, rei. Min. 
Ricardo Lewandowski, 1 2 .08.2009; ADI 3.649/RJ, rei. Min. Luiz Fux, 28.05.2014. 
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5. · NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE O REGIME JURÍDICO 
DOS AGENTES PÚBLICOS 

5.1 . Noções gerais 

Não há consenso doutrinário sobre .nomes ·e - classificações das pessoas 
que mantêm vínculo de natureza funciéihal com o Estado. 

Apresentaremos, abaixo, uma class_ificação que entendemos ser útil, so
bretudo, para estabelecermos uin uso ho!l1ogêneo de designações nesta obra. 

Utilizamos a expressão agente ;;públiéo
., como a mais genérica, abran

gendo todos aqueles que tenham algum · vínculo, mesmo que temporário e 
não remunerado, com o Estado. As seguintes categorias de agentes públicos 
interessam ao nosso estudo: 

· · 

a) agentes políticos; 

Embora existam divergências, con�idetarttÔs agentes políticos todos os deten
tores de mandato eletivo, os agentes de pnÍneiro escalão. .- Ministros de Estado, 
secretários estaduais e distritais, secretários. munic.ipais . ...:, os juízes, os membros 
do Ministério Público e os ministros.ou cçnselheiros dos tribunais de contas. 

b) agentes administrativos; 

Os agentes administrativos são todos aqueles que exercem uma ativi
dade pública de natureza profissional é' remunerada, sujeitos à hierarq u ia 
funcional e ao regime jurídico estabelecido' pelo ente federado ao qual per
tencem. São os ocupantes de cargos . pÍlbJicos, de, émpregos públicos e de 
funções públicas nas Administrações Direta e Ingireta das diversas unidades 
da Federação, nos três Poderes. Costumàm · ser assim classificados: 

-.... ·'· 'e- ;···� ----
-< 

��1� ::r:;e:::: ::�i
i���:�átivos .. que

,
rna�tê� yínculp estatut:í rio (não 

contratual)  com a Administração. Poden.1 ser
.
se�yi

.
dore� · pú�li�()S efetivos, 

titulares de cargos efetivos, nos quais ingressan1 . rnediante soncurscr público, 

31 • RE 658.026/MG (repercussão geral), r�t./Úin. i Dias. Toffoli, Cl9.Ó4.�014 (vide Informativo 
.. 742 do STF). No mesmo sentido: ADI 3,247/MA, rei. Min. Cármen Lúcia, 26.03.2014· (vide 
, Informativo 740 do STF). 

· 
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ou servídores . pú�l ic()S co1� issionados, que ocupam cargos em comissão, 
pàra os qu1lis �ô l iyr�llle�t�, .n?meados. Os servidores efetivos podem adquirir 
a esta�ll idade a que sé ref�re o art. 4 1  da Constituição Federal, desde _qué 
cumpram _os requisitos con��itucionais; os· servidores c9missionados, quando 
titular�s e�clu�iva111e�t� d� :-carg?s em comissão, não adquirem estàbi l idade, 
indeJj_e_ndentemente do tempo erri que pei-maneçam no cargo. 

b.2) empreg:idos p�bl Jcos; 

São os agent�s �dirifni�btivos que possuem emprego públ ico, sujeitos a 
regime jurídico contratuaF de natureza trábalh ista. Têm "contrato de traba
lho", �m s�ntici() �f9Prio1 �-

.
são regidos basicamente pela Consolidaçã() das 

Leis do Trabal_ho "'" CLT (ião, por isso, ·chainadós "celetistas"). Ingressam 
mediante concurso ;público;1 mas não adquirem a estabi l idade de que trata o 
art. 4 1  da Constitu ição Federal. ... ' ., . ' . ', ' 

� ····. , . .. ' 
� .. 

b.3 ) tempo�ários. 

São os ' agentes : ad11iini�trativos contratados por tempo determinado para 
atender neéessidadé temporái-ia de excepcional interesse público, nos termos 
do art' 37, IX; da Constituição. Eles não têm cargo público nem emprego 
público; exercem u!ll�. Jun?ão públ ica remunerada temporária .e o . seu vín_
culo funcional · corri ·a Administração Pública é contratual, mas se trata de 
um contrato de . direito público, e não de_ natureza trabalhista (eles não têm 
o "contrato d� trabalh?" propriamente dito, previsto na CLT). Em síntese, 
não são agentés plíbliccis celetistas, nem propriamente estatutários, mas es
tão vinculados , à Acimiryjstr,ação Pública por um regime funcional de direito 
público, de natureza ju rídico-administrativa (e não trabalh ista). 
- ' Convém aisinafür'qUe 'e usllal o emprego. da expressão "servidores pú

bl icos" em sentido :a!llp l(), englobando os servidores_ públicos em sentido 
estrito (estatutários) e os empregados públicos (celetistas). 

. Á ConstitJição Fêderaf de 1 988 não util iza, em nenhum ponto, a expres
são "funcioná.rio p�bl iç9''. 0F'.ssa expressão só é usada, hoje, _ no Direito Penal, 
e engloba . pratical11Tntê t9dos . ós agentes públicos (CP, art. 327), podendo 
incluir até agentes de détegafárias . de serviços públicos (concessionárias, 
permissionári�s- e ·. auy:iri�aqas ). 

· · , Qutras . d�p�iç?�� ge��m _ ser aqui fixadas, ainda, por reportarem::se a 
vocábulos bu expressões u.tif izados no texto constitucional. Sãü elas: . 

' -. ,., _ - . . _" .. · , . - - · ·  , , 

a)
; 
ca 1�gos pú blicos; 

· 
.. , 

Cargos �ão l!s i��l!is �Ímpl�s e indivisíveis �nidades de competência a 
serem expressadas ipor ürn fagente, previstas em n·úmero. certo, com den?mi:: 
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nação própria, retribuídas _p�r ' pesso,as 'Jurídicas d[ diiejf6 púbÍifo e criadas 
por lei (Celso Antônio Bandeira de Mello). · · 

· · ·  .. . · - · 
. 

.· Os càrgos públicos pÕdell} ser- de provimento ef�tivo o:.i dê . proy_irne11to em 
coriiissão. Em qualquer caso; os )itulares de qru;go� .... púW.iqos Sl1�1Jl9tell)-S9 ·ªº 
regime estaÚttário ou institucional. Trata-se de um regilJlé legal (não poiltl'atúal), 
podendo ser, por essa razãÓ, modificado unilateralme11te, sempre que se' modifique 
a lei correspondente (não há direito adquirido (l. manµte!l.y .ãp ?9 .!<::gimç jllfÍdico). 
Cargos públicos são próprios de pessoas jurídicas de diieitó público: 

b) empregos públicos; 

-... : :..: · ... . .. , ' . , 

Empregos públicos são núcleos de encargos . de frabalho� permanentes a 
serem preenchidos por agentes contratados , para dçse01pe!lhá-los, sob relação 
trabalhista (Celso Antônio Bandeira de Mello). ' 

O regime jurídico é contratual de natureza trabalhista (Consolidação das 
Leis do Trabalho), com as derrogações diretamente deçorrentes da . Constitui
ção. · Por isso, o vínculo jurídico entre o ocupanf� d� UIJl 91JlPr9go público 
e a Administração é bilateral e as condições ou ; -Os .,terrpos do contrato de 
trabalho não podem ser modificados unilateralmente. 'Éia fqrma de contra
tação própria das pessoas jurídic.as de direito priy�d9, 

e) funções públicas. 
Para Maria Sylvia Di  Pietro, são fun,Ções pltbliêas< âs funções de con

fiança - que só podem .ser exercidas , por . servidoi:es_ .pú,�licos • Py,ilpa!ltes de 
cargo efetivo (CF, art. 37, V) - e as funções de�e1Jlpen9�da� pelos agentes 
públicos contratados por tempo determinado para atender necessidade t�m
porária de excepcional interesse público (CF, art .37, JX). Em nenhum caso 
há concurso público para o preenchimeqto de fy9,ç?�� pú,plicas. ' 

O caput do art. 39 da Constituição de 1 988, �m ��a reda��º originíiria, 
exigia que cada' um dos entes feqera,dos aaotàsseium único ' i·egi1nc• Jurídico 
para· o pessoal de sua AdministraÇão: Dir�ta, suas 'i:1pt<lfq1.1ias e suas fündações 
públicas - fala-se, por essa razão, .ém "regime j,u d�ico. � 11 ic?" ( l�J Li). Dez anos 
mais tarde, à EC 1 9/ 1 998 extinguiu a obrigatoriedade de adoção de regime 
jurídico únicó� passando cada pessoa política a ser; eIJl' tese, li\lre para admitir 
pessoal perrµanente pelo ffgirpe e:�tatutário. ou pel9, �$ 91Jlpre:go ·p�blic9 na sua 
Administração Diretà · e riàs suas �mtarquJas e fun�ações públicàs-: , 

-É muito relevante registrar que a mOdifiéação dg éa�u{ do art. 39, introduzida 
pela EC l 9/1 998, teve sua eficácia suspensa, pelo .$upre:m<F Tribunal Federal, a 
Partú," de agosto ?e 2007,- porque a- Câmarà dgs pei:>W�d9s J1ão 9bse�ou,. qua.nto 
a e8se dispositivo, a exigência de aprovação em dois tµrnos (CF, : àrt: 60, ,§ 2.º). 
Assiffi, no julgamento da ADI 2. 1 35/I)F, em 2 de / #gosto dé 2007, nossà CÔrte 
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?upreí11a· cief�rl� .. m�clida f�Ut6far 'pàra SUSjlj�nclcr �l. ��CllCÍ� do art:· 39, caput, 
dà Çonstltuiçãêr Federal; éoriÍ a redação .di(da péià ·EC J 9(1 998� esdarecendo, 
expressamente, que a· decisão terri' efeitos prospectivos (éx nunc) - isto .é, con
tin11� válida toda a legislação editada antes da coiicess?o d� referida liminar. 

ó'eve ficar · claro· que, a partir dessa . decisão 'câutelar, · e �té qu� seja 
julgad<) Ô mérito da causa, .. voltou a vigo;·ar a rcd;ição: <iriginal · d o· caput 
do arÚ 39· da Constituição, que, conforme afirm.ado, éxige j adoção, por 
parte de cada ente dâ Federação, de um só regime jurídico (RJU) aplicável 
a todos ôs' servidores integrantes de suas Administrações' Diretas e de suas 
autarquiâs e fundações públicas. Em poucas palavras; desde agosto de 2007 
voltou a v igorar a obrigatoriccladt· de regime j u ríclko ún ico estabelecida 
no texto originário do caput do art. 39 da Carta de· 1 988: . 

Na esfera fcdernl ,  o regime j u ríd ico íi n ico a que .estão sujeitos todos 
os servidores que, a partir do deferimento da liminar na ADI 2. 1 35/DF, in
gressaram . na Administrayã() . I)ireta, nas autarquias.:e nas� fundações públicas 
é o · r�gime j�ddico . e� ta tg fár/o .:(� mesm\t situação 5-e �verifica em todos os 
estados da•·Federação, no {'.>istri�o Federal e nos muniçípios maiores) . 

. O .regime jul'ídicô dos . agentes públ icos estatutários, na esfera federal, 
� esta.bdecido pela Lei 8. l 1 2/ J  990 - RJU dos ·servido�es públicos federais. 

·· Sob a vigência da redação do caput do art. 39 da Constituição dada 
pela EC 1 9/ 1 998, foi editada a Lei 9.962/2000, regulando a contratação de 
empregados públicos na Administração Direta,_ nas autarquias e nas funda
ções públicas federais, o que, de fato, ocorreu em uns poucos casos. Não 
é demasiado repetir que essa possibil idade foi suspensa, mediante medida 
cautelar, a partir do julgamento da ADI 2. 1 35/DF, em 2 de àgosto de 2007. 

5.2. Direito de associação sindical  dos serviélorés públicos 

O inciso VI do art. 37 da vigente ·Constituição garante ao servidor público 
(civilr o, direito à l ivre associação sindical, nos mesmos moldes em que é 
assegurado esse direito aos trabalhadores em geràl . (GF, art. 8:º). A norma 
do aít. 37, VI,' é autoaplicável, diferentem·ente, como veremos, do direito de 
gr.eve dó se.rvidor público (ciyi l) . ' , · · 

ObservàÇªo impoh�pt� .�it �espeito ao direito. de · r1egoci�ção coletiva e 
ao,ajl1izâ!llept? de �ç9��. spl�tiy�.�·'perant� .a · .J us.tiça do  Trabal.ho, que se en� 
contr�yam asseguràdps pelàs,.à] íneàs "d" e\'.'e" d? arú 24p·da �ei 8. 1 1 2/1 990. 
Am?as as aHn�as, ·.àtm1lmente · ·.revogadas,;pelo · ait . . 1 8  da · Leí: •. 9.527/1 997, 
foralll declaraçlas inconstituci�nais pelo S'[F no julgamento ?-ª ADl. 492/DF, 
de 01 2·�9r 1 99� . . É firrÍie . a jurisprudência C!e nossa' Cõ!i� Suprema'•segundo 
a qllàl âs 1ides entre servidores públicos federais e a admiriü;traÇão pública 
federal são. de competênc'ia 'da .J u � t i ç a  Fcclern'i. 

. . .  . . 
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Ademais, entende o Supremo Tribunal Federal que a negociação coletiva 
é incompatível com o regime jurídico estatutário, orientação que deu origem 
à sua Sumula 679, com este enunciado: 

679 - A fixação de vencimentos dos servidores públicos não 
pode ser objeto de convenção coletiva. 

Por fim, anota-se que existe disposição diametralmente oposta endere
çada aos militares: a eles são vedadas a sindicalização e a greve, proibição 
vazada em norma constitucional autoaplicável (art. 1 42, § 3.º, IV), que não 
comporta qualquer exceção. 

5.3. Direito de greve dos servidores públicos 

O inciso Vfl  do art. 37 concede aos servidores públicos (civis) o direito 
de greve. A nonna, em nossa opinião, insere-se na categoria das normas 
constitucionais de eficácia l imitada, segundo a já consagrada classificação 
de José Afonso da Silva. 

É oportuno observar que o direito de greve do trabalhador da iniciativa 
privada está assegurado no art. 9.º da Constituição, que é uma nonna au
toexercitável, embora passível de ulterior restrição pelo legislador ordinário 
(exemplo típico de norma de eficácia contida, segundo a classificação de 
José Afonso da Silva). 

Diferentemente, repita-se, o inciso VH do art. 37 não é autoaplicável, ou 
seja, o direito de greve do servidor público não pode ser considerado automa
ticamente exercitável com a simples promulgação da Constituição de 1 988. 

É necessária a edição de lei ordinária específica que estabeleça os termos e 
limites do exercício do direito de greve do servidor público (no texto originário 
da Constituição, modificado pela EC 1 9/ 1 998, era exigida lei complementar). 

A lei regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos, requeri
da pela Carta da República, até hoje não foi editada. É relevante registrar que, 
em face da desabrida inércia de nosso legislador, o Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento de três mandados de injunção, adotando a denominada posição 
concretista geral, determinou a aplicação temporária ao setor público, no que 
couber, da lei de greve vigente no setor privado (Lei 7.783/1 989), até que o 
Congresso Nacional edite a mencionada lei regulamentadora.32 

Vale anotar que, consoante já se posicionou nossa Corte Suprema, são 
incompatíveis com a Carta de  1 988 disposições normativas que estabele
çam sanções admin istrativas diferenciadas para o servidor que  esteja em 

32 MI 670 e 708, rei. Min. Gilmar Mendes, 25.1 0.2007; MI 712 ,  rei. Min. Eros Grau, 25. 1 0.2007. 
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estágio probatório, pelo simples fato de ele haver ackrido a u ma greve. 
Entende o STF que não existe, na Constituição Federal ,  base para que se faça 
distinção entre servidores em estágio probatório e os demais, em função de 
participação em movimentos grevistas. E que tal discriminação viola, ainda, 
em um plano mais genérico, o princípio da isonornia . .i.i 

Por outro lado, algumas decisões de nosso Tribunal Maior reconheceram 
à administração pública o direito de descontar, por ato próprio, a remuneração 
de seus servidores correspondente aos dias em que eles tenham feito greve.34 
É importante enfatizar, todavia, que esse assunto ainda nfü> está pacificado 
no âmbito do STF. Somente poderemos falar em jurisprudência sedimentada 
sobre a matéria quando for julgado o RE 693.456/RJ, rei. Min. Dias Toffoli, 
no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada 
( 1 6.03 .20 1 2) - ainda sem julgamento de mérito até o fechamento desta edição. 

Por fim, convém repisar que o direito de greve é vedado aos m il i tares, 
sem nenhuma exceção, · nos termos do art. 1 42, § 3 .0, i nciso I V, da Carta 
de 1 988. 

Adernais, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência estendendo 
aos membros das polícias civis a proibição à greve .  Deveras, em mais de 
um julgado, restou averbado que policiais civis, muito embora, corno é óbvio, 
não sejam mil itares, nem estejam sob a regência do art. 1 42 da Constituição 
da República, são equ iparados aos m ilitares, quanto à vedação à realização 
de greves.35 Sintetiza tal entendimento - aplicável aos policiais em geral - este 
excerto da ementa de acórdão prolatado pelo Plenário de nossa Suprema Corte:36 

As atividades exercidas por policiais civis constituem serviços 
públ icos essenciais desenvolvidos por grupos armados, consi
deradas, para esse efeito, análogas às dos mi l i tares. Ausência 
de direito subjetivo à greve. 

5.4. Regras constitucionais  pertinentes à remuneração dos 
agentes públicos 

A Constituição de 1 988 estabeleceu em seu texto diversas regras relativas 
à remuneração dos servidores públicos, buscando evitar distorções e abusos 
prejudiciais ao equil íbrio das contas públicas e mesmo à moralidade admi� 

'' ADI 3.235/AL, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes. 04.02.201 0. 
" Rcl-MC 6.200/RN, rei. Min. Cezar Peluso, 29.01 .2009; RE 539.042/DF, rei. Min.  Ricardo 

Lewandowski, 01 .02.2010 ;  RE 456.530/SC, rei. Min. Joaquim Barbosa, 1 3.05.201 O; AI 
799.041/MG, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 1 8.05.2010. 

35 Rei 6.568/SP, rei. Min. Eros Grau, 21 .05.2009; AC 3.034/DF, rei. Ministro Cezar Peluso, 
16 . 1 1 .2011 .  

36 Ml-AgR 774/DF, rei. Min. Gilmar Mendes, 28.05.2014.  
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nistrativa. Sem embargo dessa preocupação, observamos que, infelizmente, 
o próprio texto constitucional é, em muitos pontos, vago ou impreciso, es
pecialmente no uso de expressões para a designação das diferentes espécies 
e parcelas remuneratórias que os agentes públicos podem receber. 

Podemos, em linhas amplas, afirmar que, após a EC 1 9/ 1 998, o sistema 
remuneratório dos agentes públicos em geral passou a ser composto por três 
distintas categorias jurídicas, a saber: 

a) subsídio; 
Introduzido pela EC 1 9/ 1 998, o subsídio caracteriza-se por ser um 

estipêndio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer grati
ficação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória. 

É modalidade de remuneração (em sentido amplo) de aplicação obri
gatória para os agentes políticos (chefes dos Executivos, deputados, sena
dores, vereadores, ministros de estado, secretários estaduais e municipais, 
membros da magistratura, membros do Ministério Público, ministros dos 
tribunais de contas etc.) e para servidores públicos de determinadas car
reiras (Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, procuradorias dos estados e do DF, Polícia Federal, 
Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de 
bombeiros militares). 

Ao lado das hipóteses em que é obrigatório, o subsídio pode, a critério 
do legislador ordinário, ser adotado também para servidores públicos orga
nizados em carreira (CF, art. 39, § 8.0). 

b) vencimentos; 

Percebem vencimentos, ou, s implesmente, remuneração (em sentido 
estrito), os agentes administrativos submetidos a regime jurídico estatutário 
(servidores públicos). Segundo algumas leis (por exemplo, Lei 8.852/1 994, 
art. 1 .0), e parte da doutrina, os vencimentos são compostos pelo vencimento 
básico do cargo (correspondente ao padrão do cargo estabelecido em lei, nor
malmente denominado, apenas, vencimento, no singular) e mais as vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, relativas ao cargo. 

c) salário. 

É a contraprestação pecuniária paga aos empregados públicos, contratados 
sob o regime jurídico contratual trabalhista ("celetistas"). 

A seguir, serão analisados os principais dispositivos constitucionais acerca 
da remuneração (em sentido amplo) dos agentes públicos. 
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5.4. 7. Fixação da remuneração e revisão geral anual 

405 

Estabelece o inciso X do art. 37 da Constituição, com a redação dada 
pela EC 1 9/ 1 998: 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 
que trata o § 4.0 do art. 39 somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma 
data e sem distinção de índices; 

A mais importante alteração trazida a esse dispositivo pela EC 1 9/ 1 998 
foi a exigência de lei específica para que se fixe ou altere a remuneração (em 
sentido amplo) dos servidores públicos. Isso quer dizer que cada alteração de 
remuneração de qualquer cargo público deverá ser feita por meio da edição 
de uma lei ordinária que somente trate desse assunto (a mesma lei pode 
cuidar da remuneração de um ou de mais de um cargo, ou ainda de todos os 
cargos do respectivo ente federado, como ocorre nos casos da revisão geral 
anual exigida pelo dispositivo constitucional ora em foco). 

Faz-se necessário esclarecer que o denominado "subsídio", a que o 
texto do inciso X do art. 37 alude, é uma espécie remuneratória introduzida 
em nosso ordenamento pela EC 1 9/ 1 998, obrigatória para determinados 
cargos e facultativa para outros, conforme será estudado à frente, em 
tópico separado. Nos termos do § 4 .º do art. 39 da Constituição, o subsí
d io deve ser "fixado em parcela ú nica, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória". O subsídio é espécie do gênero "rem uneração" 
(em sentido amplo). 

O enunciado do inciso X do art. 37, ao mencionar "a remuneração dos 
servidores públicos e o subsídio", está, na verdade, englobando as duas 
espécies remuneratórias que os servidores públicos estatutários podem per
ceber (vencimentos e subsídios). Não é alcançado pelo citado dispositivo 
constitucional o "salário", nome dado ao pagamento de serviços profissio
nais prestados em uma relação de emprego, sujeita ao regime trabalh ista, 
também chamado "celetista", em referência à CLT - Consolidação das 
Leis do Trabalho (no âmbito da administração pública, recebem salário os 
empregados públicos). 

A iniciativa privativa das leis que fixem ou alterem remunerações e subsídios 
dependerá do cargo (ou cargos) a que a lei se refira. Uma leitura sistemática 
da Constituição, atinente às principais h ipóteses de iniciativa de leis que tratem 
de remuneração de cargos públicos, fornece-nos o seguinte quadro: 
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····par; .. os cargos da estiutura do\'Po�er Exe��tivo fecl�r�l,;a iniçiatiya C pri-·· 
.·vatlvà éfo .Presidente da República (ÇF; àí;t 6 1 , § J .º, 11, "a''k '� · > \ 
pafu Ós'cargbs ââ estrllriir11 da d.mara dos Qepufadds, â irifoiativa é priv�tiva .. 

·· dessa Casa (CF, art: S I , IV)i · > 
.

. · . . · · · . ·  · ' · '  · 

c) pará os cargós élâ estruturà do senado Federat; a iniciativa é privativa dessa · 
Casa (CF, art.- 52,.XHI); . 

" ,. .. . . · . . .. .·· . .  

' d) . . a� Supremo Tribuna1' :f�deral; a��>Tribun�is Sup%ri���s···· e aos ·Tribunais· 
. de.Justiça compete privativame.nte propoi' ab Poder t,egis!à)ivó réspectivo 

. a ' remuiieraÇão dos' sêus·'serviços auxiliares e 'dos juízos que' lh.es forem 
vinculados, bem· como a .. fixação· do: subsídiéí de êseUs mémbros e dos 
juízes; inclusive dos··iribÚ. riais inferiores, onde houver (CF, art. 48, XV, e 
àrt. 96, I I ,  "b"). · •· 

·. · . 

Vale observar, que a fixação do su�sídio ,dos deputàdos federais, .dos 
senadores, do Presidente e do Vice-Presidente 'da República e dos Ministros 
de Estado é da competência exclusiva do· Congresw Nacional, não sujeita 
a sanção ou veto do Presidçnte da República, (CF, art. 49, VII e VIII). Ou 
seja, nesse . .  caso, em decorrência de preyisão, · constitucional • específica, a 
determinação dos citadós, subsídios não { feita ·por lei, e sim por decreto 
legislativo do Congresso ·Nacional. ,. 

· 

O Supremo Tribunal Federal entende que. ·a concessão da '.'.revisão ge
ral · anual" a que se refere o inciso X do àrL 37 da .• ·cohstifuiçã.o deve ser 
efetivada mediante lei de i l) icia.tiva _.priv�tivl1 · do' C.hefe' clo ' Poder Executivo 
de cada ente federado. Segundo a Corte Maior, e�sa.. ''._fovisãô geral anual" 
enquadra�se no. disposto no art . . 6 1 ,  § · t0; H, "a;�� ·da;Caita Política (iniciativa 
privativa do, Presidente da República que,. 'sirrietriê�ménte;"'é de · óbservância 
obrigat(>ria para ós demais integrante� da Federação). , .. .  . .. · 

,Diferente é a situação qua�do, .. pbr e��mpÍo,<o' Poder L(!gislativo pre
tendç conceder aumento . de. reh?-uneração aos sel"\'.idores· de 'séus ·r�spectivos 
quadros.,Nessa hipótese; ·a ini�iativa será da piópria Casa legislativà, porque 
unia• alteraÇão como , essa, · de abrangênCia . limitàda; não5.cÔnffgtira ).'revisão 
geral'.� . dê°iremuneração . . 37 .

·. ·. 
�. . ·• • .• • ··· vc . < ) · . .  ·' . . ·.

· .  . ._ 
A pa

.
rte finàl do in�is�· X do ar{ 37 d� :qãrta Polític,a:· �s§egµra· '. 'revisão 

geral •an ual'\ da remuneração e do sµ,bsíditi dos· ''seiyidor:s púb,lícos'� sempre 
nf fnesma data, e sem disti11ç�o ôe j.pdic.es,1f ; t; < • ··o "•' ·; : ·  . · 

· ·: A p��i'()�iCiêlade' �n'uâl  para a �evisã� gefü11 9e
.
:r(!ih�péraÇfío dos: servi- . 

dorés públicos . foi novidade· . trazida .pela �s .1 9/ 1 ?98:• 1'Jf sedàção . origina( 
o . inciso X: d? . �rt: 3 7 não . fa2ia . rnen'ção a 'perio:dicidadé . �lguma; � ··· 

�-- - ·- - -- - ·� :e'-�\-_ ; 

37 • ADI 3.599/DF/ rel. Min. Gilmai: Mendês, 2 1 :05.2001. 
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A revisão geral . anual  tem o objetivo, ao menos teoricamente, de re
compor o pode( de c:Ômp�·da rem�neração do servidor, corroído em variável 
medida pela inflação: Não'' se trata de aumento. real da remuneração ou do 
subsídio, mas apenàs de um aumento nominal - por isso chamado, às vezes, 
"aumento impróprio.". · ·· 

Deve ficar.claro qu,e a r�visão geral de remuneração e subsídio mencionada 
no dispositivo copstitucion�J em exame não se implementa mediante a reestru
turação de algumas càrreiras. As reestruturações de carreiras não são "anuais" 
nem "gerais" (pois se limitam a c�os específicos), além de não guardarem 
ligação lógica, sequer: em 'tese, com a perda de valor relativo da moeda nacio
nal - elas podem implicar, ou não, aumento real da remuneração ou subsídio 
(quase sempre implicam). Já 'a revisão geral, diferentemente das reestruturações 
de carreiras, tem que 'akãnçar todos1 os servidores públicos estatutários de todos 
os Poderes do ente. federado que a esteja efetuando - e deve ocorrer a cada ano. 

· �  . 

5.4.2. Limites de remuneração dos servidores públicos 

O inciso ·XI do art. 37  estabelece a regra conhecida como "teto consti
tucional", aplicável às re�unerações dos servidores públicos, genericamente 
considerados, bem como aos proventos e pensões correspondentes. Esse inciso 
foi alterado pela EC 1 9/ 1 998 e, apenas cinco anos depois, foi novamente 
modificado com a promulgação da EC 4 1  /2003. É o seguinte o longo texto 
atual ,do inciso XI: 

. 
XI - a rernulleração e o subsídio dos ocupantes de cargos, fim-
ções e empregos públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional, 

'
dos mFmbros de . qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito F�deral e dos Municípios, dos deten
tores de màndato ;letivo e dos demais agentes pol íticos e os 
proventos; pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de · qualquêr outra;•

'
natureza, não poderão exceder o subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral, aplicando-se cÓmo Jimite, nos. Municípios, o subsídio do 
Prefeito, ê �o� 

.
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal 

do Governador no· 
'
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 

Deputados Esfaduai's e Distritais no ãmb
.
ito do Poder Legisla

tivo e o subsídi9 dbs Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
l imitado a noventa · lntefros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídfo mensâl

,, 
em espécie, dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, nd âmbito do Poder· Judiciário, aplicável este 
limite aós membros do Ministério Público, aos Procuradores e ' 

aos Defense>Í"es Pú8licos; 
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O texto original da Constituição previa um teto de remuneração para 
cada Poder e para cada esfera da Federação. A EC 1 9/ 1 998 unificou todos 
os tetos, estabelecendo como limite único o subsídio dos ministros do Su
premo Tribunal Federal. A EC 4 1/2003 novamente modificou o dispositivo 
em análise, dando a ele o conteúdo hoje em vigor. 

Atualmente, há um teto geral ,  que é o subsídio dos ministros do Su
premo Tribunal Federal, e outros limites nos estados, Distrito Federal e 
municípios, cujos valores não podem superar o daquele subsídio. 

A EC 47/2005, embora não tenha modificado diretamente a redação do 
inciso XI do art. 3 7, acrescentou a esse artigo os §§ 1 1  e 1 2, com reflexos 
relevantes na aplicação daquele dispositivo. 

O § 1 1  do art. 37 determina que não serão computadas na aplicação do 
teto de remuneração "as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei". 
O art. 4.º da mesma emenda constitucional cuidou de dar aplicação imediata a 
esse novo dispositivo, mediante regra de transição, segundo a qual, "enquanto 
não editada a lei a que se refere o § 1 1  do art. 37 da Constituição Federal, não 
será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 
XI do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim 
definida pela legislação em vigor na data de publicação da EC 4 1 ,  de 2003". 

O segundo acréscimo trazido pela EC 47/2005 relacionado à aplicação do 
teto constitucional de remuneração consiste no § 1 2  do art. 37, que faculta 
"aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda 
às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal". Esse l imite ú nico, caso adotado, 
não se aplicará aos subsídios dos deputados estaduais e distritais, nem dos 
vereadores, pois eles possuem limites próprios previstos em outros dispositivos 
da Constituição (art. 27, § 2.º� art. 29, VI, "a" a "f', e VII; art. 32, § 3.0). 

Convém anotar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 
4. 1 54/MT, esclareceu que é privativa do Chefe do Poder Executivo estadual 
a iniciativa da emenda à respectiva Constituição cujo escopo seja fixar o 
limite único de remuneração de que trata o §  1 2  do art. 37 da Carta Política, 
ora em tela. Na decisão da referida ação direta, invocou o Pretório Excelso 
sua orientação, há muito consagrada, segundo a qual toda norma estadual (ou 
do Distrito Federal) que verse sobre regime j urídico de servidores públicos 
deve ter o seu processo legislativo iniciado pelo Governador, em razão da 
obrigatoriedade de os estados observarem, por simetria, o disposto no art. 
6 1 ,  § 1 .º, II, "c", da Constituição Federal.38 

33 ADI 4.1 54/MT, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 26.05.2010. 
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As principais observações, que entendemos pertinentes, acerca dos tetos 
de remuneração previstos no texto constitucional, após a EC 4 1 /2003 e a 
EC 47/2005, são as seguintes: 

a) há um teto geral, correspondente ao subsídio dos ministros do STF, a ser 
fixado em lei de iniciativa do STF, estando o projeto de lei resultante, 
como qualquer outro projeto de lei, sujeito à sanção ou veto do Presidente 
da República. Esse teto não pode ser ultrapassado por nenhum Poder em 
nenhuma esfera da Federação; 

b) além do l imite geral representado pelo subsídio dos ministros do STF, 
o texto constitucional estabelece l imites para os estados, o DF e os mu
nicípios, a saber: (i) nos municípios, o teto é o subsidio percebido pelo 
Prefeito; (ii) nos estados e no DF há um limite diferenciado por Poder, 
correspondendo ao subsídio mensal do Governador, para o Poder Executivo, 
ao subsídio dos deputados estaduais e distritais, no Poder Legislativo, e 
ao subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, no âmbito do 
Poder Judiciário (esse último l imite é também aplicável aos membros do 
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos, embora 
eles não integrem o Poder Judiciário). Logo, na esfera federal, há somente 
um limite - o subsídio dos ministros do STF -, ao passo que, nas demais 
esferas, há, além deste, um outro l imite, usualmente chamado subteto 
estadual, distrital e municipal; 

c) os estados e o Distrito Federal têm a faculdade de fixar, em seu âmbito, 
mediante emenda, de iniciativa do Governador, às respectivas Consti
tuições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos de
sembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. O referido l imite único 
não poderá ultrapassar o valor correspondente a 90,25% do subsídio 
mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal e não se aplicará 
aos subsídios dos deputados estaduais e distritais, nem dos vereadores 
(CF, art. 37, § 1 2); 

d) os limites incluem todas as espécies remuneratórias e todas as parcelas 
integrantes do valor total percebido, incluídas as vantagens pessoais ou 
quaisquer outras, excetuadas as parcelas de caráter indenizatório pre
vistas em lei (CF, art. 37, § 1 1 ); 

e) os l imites se aplicam à soma de valores recebidos em quaisquer hipóte
ses de acumulação: seja entre remunerações ou entre subsídios, sej a  de 
remuneração com subsídio ou, ainda, de remuneração ou subsídio com 
proventos, pensões ou qualquer outra espécie remuneratória (CF, art. 37, 
XI, e art. 40, § 1 1  ); 

f) relativamente ao salário dos empregados públicos das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, os tetos somente 
se aplicam àquelas que receberem recursos da União, dos estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral (CF, art. 37, § 9.0). 
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Mister é mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitu
cional - por ofensa ao principio da isonomia - o estabelecimento de limites 
diferentes de remuneração para os magistrados estaduais e federais. Com 
isso, excluiu do subteto de remuneração - 90,25% do subsídio mensal, em 
espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal - os membros da ma
gistratura estadual, inclusive os desembargadores do Tribunal de Justiça.39 

Frise-se que só foi considerada ilegítima a distinção de limites remune
ratórios entre os magistrados federais e estaduais. Vale dizer, o subteto de 
90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplica aos desembargadores do Tribunal de Justiça, nem aos 
demais juízes estaduais, mas a esse limite estão sujeitos, sim, os servidores 
do Poder Judiciário estadual,  os membros do Ministério Público estadual 
e os procuradores e defensores públicos estaduais. Por essa razão, não foi 
suprimida nenhuma parte das disposições constitucionais relativas às regras 
de teto . de remuneração. O que a Corte Excelsa fez foi dar interpretação 
conforme a Constituição ao art. 37, inciso XI, e seu § 1 2, para excluir a 
aplicação do subteto de remuneração aos membros da magistratura estadual. 

Por fim, merecem registro, ainda, três outros dispositivos constitucionais 
que seguem a mesma diretriz desse inciso XI do art. 37, traduzida no escopo 
de reduzir distorções que resultem em excessivamente elevadas remunerações 
de servidores públicos. 

O primeiro deles é o inciso XII do art. 37, que determina que "os ven
cimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo". Evidentemente, essa regra 
somente pode se referir a cargos assemelhados nos três Poderes. 

O segundo é o inciso XIII do mesmo artigo, que proíbe "a vinculação 
ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remu
neração de pessoal do serviço público". É uma vedação dirigida ao legis
lador. Evitam-se, assim, reajustes automáticos de remuneração, bem como 
aumentos em cascata, como ocorreriam, por exemplo, no caso de vinculação 
de remunerações a indexadores cuja variação fosse atrelada à inflação, ou no 
de igualamento, pela lei, de remunerações de cargos com funções desiguais. 

Como exemplo de aplicação dessa vedação, mencionamos decisão do 
STF que fulminou, por afronta ao art. 37, XIII, do Texto Magno, lei de 
determinado estado-membro que estabelecia reajuste periódico automático 
do vencimento básico dos seus servidores públicos em percentual igual ao 
da variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).4° Cabe 

39 ADIMC 3.854/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 28.02.2007. 
•0 ADI 285/RO, rei. Min. Cármen Lúcia, 04.02.20 1 0. A noticia desse julgado veiculada no 

lnfonnaHvo 573 do STF textualmente afirma que •o reajuste automático de vencimentos 
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registrar, aliás, que a Súmu la 6 8 1  do STF é específica quanto a essa matéria, 
consoante abaixo se lê: 

681 - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimen
tos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de 
correção monetária. 

O terceiro dispositivo é o inciso XIV do art. 37 da Carta da República, segun
do o qual "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". 

O intuito da norma é impedir que gratificações, adicionais e outras van
tagens pecuniárias quaisquer, não importa o nome ou o fundamento, incidam 
uns sobre outros, cumulando-se. Vale dizer, ela veda o chamado "repique", 
ou incidência "em cascata" de acréscimos pecuniários integrantes das remu-
nerações dos servidores públicos. 

· 

A nosso ver, a redação poderia ter sido mais clara, simplesmente estabe
lecendo, sem deixar margem a exceções, que todo acréscimo pecuniário com
ponente da remuneração dos servidores públicos deve incidir exclusivamente 
sobre o vencimento básico, sendo proibida a inclusão de qualquer adicional 
na base de cálculo de outro. Essa é,. evidentemente, a interpretação do inciso 
XIV do art. 37 que se mostra consentânea com a moralidade administrativa 
e com a indisponibilidade da coisa pública. 

Interessa saber que, antes da EC 1 9/ 1 998, o inciso XIV do art. 37 
proibia tão somente que os acréscimos fossem computados ou acumulados 
para concessão de acréscimos ulteriores "sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento". Com base nessa redação originária, o Supremo Tribunal 
Federal, em diversas oportunidades, considerou legítima a incidência de um 
adicional sobre outro, desde que tivesserr. fundamentos diferentes.41 

Não obstante, já deixou assente o Pretório Excelso que a alteração 
do inciso XIV do art. 3 7 operada pela EC 1 9/ 1 998 tem eficácia plena .42 
Em consequência da aplicação i mediata da nova redação dada a esse 
dispositivo constitucional, restaram não recepcionadas todas as leis, de 
qualquer ente federado, anteriores à EC 1 9/ 1 998, que estabeleciam in
cidência cumulativa de adicionais ou gratificações, ainda que pagos sob 
fundamentos diferentes. Também, a partir da EC 1 9/ 1 998, passou a estar 

de servidores públicos. tomando-se como base a variação de indexadores de atualização 
monetária, desrespeita a autonomia dos Estados-membros e a vedaçao constitucional de 
vinculaçao, para efeito de remuneração de servidores públicos, nos termos dos artigos 25 
e 37, XII I ,  da CF". 

41 RE 231 . 164/CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 14.03.2000. 
" RE 563.708/MS. rei. Min. Cármen Lúcia, 06.02.2013 (vide Informativo 694 do STF}. 
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constitucionalmente obstada a edição de quaisquer leis que pretendam 
incluir, na base de cálculo de acréscimos pecuniários percebidos pelo 
servidor, gratificações e adicionais ulteriores, sejam idênticos ou não a 
denominação e os fundamentos. 

5.4.3. Irredutibilidade dos vencimentos e subsídios 

O inciso XV do art. 37 da Constituição estabelece a regra de irreduti
bilidade dos vencimentos de servidores públicos, há muito consagrada em 
nosso ordenamento jurídico. É o seguinte o seu texto atual: 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4.0, 1 50, II, 
1 53 ,  III, e 1 53, § 2.0, I; 

Incontroverso é o entendimento de que a irredutibilidade não impede a 
criação ou a majoração de tributos incidentes sobre os vencimentos ou os sub
sídios, ou sobre os correspondentes proventos de aposentadoria ou de pensão.43 

É pacífica, também, a inexist�ncia de direito adquirido à forma como 
são calculados os vencimentos dos servidores públicos, pois isso implica
ria reconhecer direito adquirido a regime jurídico, possibil idade há tempo 
rechaçada pela sua jurisprudência.44 O que a irredutibilidade assegura é a 
manutenção do valor final dos vencimentos, sem decesso algum, ainda que 
mudem as parcelas componentes, a forma pela qual esse valor final é alcan
çado. Em razão dessa orientação, nada impede que uma lei modifique por 
completo a composição remuneratória de um cargo público, extinguindo ou 
reduzindo gratificações e adicionais, ou alterando a maneira de calculá-los, 
desde que o valor final da remuneração seja preservado. 

Exemplificando, uma remuneração integrada por vencimento básico de 
R$ 2.000,00, um adicional "X" de 20% sobre o vencimento e um adicional 
"Y" de 30% sobre o vencimento (total de R$ 3 .000,00), pode ser alterada 
por lei, sem qualquer inconstitucionalidade, passando, por hipótese, à seguinte 
composição: vencimento básico de R$ 2 .600,00, extinção do adicional "X" e 
alteração do adicional "Y", que deixa de ser um percentual calculado sobre o 
vencimento e passa a ter o valor fixo de R$ 400,00. Note-se que o valor final 
da remuneração permanece em R$ 3 .000,00, o que é suficiente para que se 

43 ADI 3.1 05/DF e ADI 3.128/DF, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 1 8.08.2004. 
44 RE 563.965/RN, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 1 .02.2009; RE 596.542/DF, rei. Mln. Cezar Peluso, 

1 6.06.2011 (repercussão geral reconhecida, com reafirmação, no mérito, da jurisprudência 
do STF sobre a matéria). 
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considere respeitada a irredutibilidade, não obstante tenha havido supressão de 
um adicional e modificação no valor (redução) e na forma de cálculo de outro. 

Examinando a literalidade do inciso XV do art. 37, constata-se que nele 
está dito que a irredutibilidade de vencimentos e subsídios é ressalvada pela 
regra do teto constitucional de remuneração, contida no inciso XI do art. 
37 (cuja redação atual é dada pela EC 4 1 12003). 

Pois bem, especificamente acerca do teto de remuneração dos servidores 
públicos definido pela EC 4 1 /2003, o Supremo Tribunal Federal firmou sua 
jurisprudência nestes termos: "o teto de retribuição estabelecido pela EC 
41 /2003 é de eficácia imediata, e submete às referências de valor máximo 
nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas 
pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior''.45 

Para o STF, a exigência de imediata adequação de todas as verbas de 
natureza remuneratória ao teto constitucional estabelecido pela EC 4 1 /2003 
não representa violação à norma de irredutibilidade de vencimentos e subsí
dios prevista no inciso XV do art. 37 da Carta Política, porquanto é possível 
extrair de nosso sistema constitucional, globalmente considerado, que a ga
rantia da irredutibilidade não ampara a percepção de verbas remuneratórias 
que desbordem do teto de retribuição. 

Por fim, ressaltamos que a jurisprudência de nossa Alta Corte consi
dera que a irredutibilidade refere-se ao valor nominal dos vencimentos.46 
Não decorre do inciso XV do art. 37, portanto, direito a reajustamento de 
remuneração de servidores em decorrência de perda de poder aquisitivo da 
moeda. Dessa forma, não importam os índices de inflação; desde que man
tido inalterado o valor numérico dos vencimentos ou subsídios, respeitado 
estará o princípio da irredutibilidade. Em poucas palavras: inexiste garantia 
de irredutibilidade do valor real de vencimentos e subsídios. 

5.5. Vedação à acumulação de cargos, empregos e funções 
públicos 

Os incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição estabelecem a regra 
geral de vedação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos 
públicos. Somente nas hipóteses expressamente previstas no próprio texto 
constitucional - e desde que haja compatibilidade de horários - será lícita 
a acumulação. É a seguinte a redação dos dispositivos: 

'5 RE 609.381/GO (repercussão geral), rei. Min. Teori Zavascki, 02. 1 0.2014 (vide Informativo 
761 do STF). 

46 Al-AgR 853.892/DF, rei. Mln. Rosa Weber, 07.05.2013; RE-AgR 449.427/PR, rei. Mln. Teor! 
Zavascki, 06.08.2013. 
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XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 
em qualquer caso o disposto no inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público; 

Devem ser registradas outras hipóteses de acumulação remunerada lícita 
constantes do texto constitucional, a saber: 

1 )  a permissão de acumulação para os vereadores, prevista no art. 38, I I I ;  

2) a permissão para os juízes exercerem o magistério, conforme o art. 95, 
parágrafo único, inciso I; 

3) a permissão para os membros do Ministério Público exercerem o magistério, 
estabelecida no art. 1 28, § 5 .0, I I ,  "d"; 

4) a permissão de acumulação para os profissionais de saúde das Forças Ar
madas, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, nos termos 
do art. 1 42, § 3 .0, II, I I I  e VIII,  com a redação dada pela EC 77/20 14. 

A proibição estende-se à acumulação de proventos de aposentadoria pa
gos pelos regimes próprios de previdência social (RPPS dos estatutários de 
cargos efetivos, dos militares dos estados e do Distrito Federal e das forças 
armadas) com remuneração da atividade. Trata-se, todavia, de uma vedação 
menos abrangente, porque não inclui os cargos eletivos nem os cargos em 
comissão (além de não incluir proventos e remunerações de cargos cuja 
acumulação seja lícita). 

Também não se enquadram na proibição de acumulação de proventos 
com remuneração os proventos recebidos em decorrência de aposentadoria 
obtida sob o regime geral de previdência social (RGPS), previsto no art. 
20 l da Constituição. 

Essas regras encontram-se no § 1 0  do art. 37, incluído pela EC 20/1 998, 
abaixo transcrito: 

§ 1 O. É vedada a percepção simultânea de proventos de apo
sentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 1 42 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados 



Cap. 6 • ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos 
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de l ivre 
nomeação e exoneração. 

41 5 

O § 6.º do art. 40 complementa a vedação acima, proibindo a percepção 
de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência dos servi
dores públicos efetivos (estatutários), ressalvada a acumulação de proventos de 
aposentadoria decorrentes de cargos acumuláveis constitucionalmente previstos. 

Por fim, cabe enfatizar que qualquer acumulação - de remunerações 
uma com a outra, entre proventos, ou de remuneração com proventos -, 
mesmo quando lícita, está expressamente submetida ao teto constitucional 
estabelecido no inciso XI do art. 37, ou seja, o somatório dos valores cor
respondentes não poderá ultrapassar os l imites previstos nesse dispositivo. 

5.6. Disposições constitucionais relativas aos servidores em 
exercício de mandatos eletivos 

O art. 38 da Constituição de 1988 trata especificamente de situações 
relacionadas à acumulação de cargos e remunerações de servidores públicos 
das Administrações Diretas, autarquias e fundações públicas, eleitos para 
o exercício de mandatos nos Poderes Executivo ou Legislativo. As regras 
encontram-se enumeradas nos cinco incisos do art. 38  e são todas de fácil 
compreensão, conforme a seguir expomos: 

a) o servidor público que seja eleito para qualquer cargo, do Executivo ou do 
Legislativo, federal, estadual ou distrital (Presidente da República, gover
nador de estado ou do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado 
estadual ou distrital) será, obrigatoriamente, afastado do seu cargo (efetivo 
ou em comissão), função ou emprego público. A remuneração percebida 
será, obrigatoriamente, a do cargo eletivo; 

b) o servidor público investido no mandato de prefeito será, obrigatoriamente, 
afastado de seu cargo, emprego ou função pública. Nesse caso, o servidor 
poderá optar entre a remuneração do cargo de prefeito e a remuneração do 
cargo, emprego ou função de que foi afastado. Cabe observar que, segundo a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essas regras igualmente se aplicam, 
por analogia, ao servidor público investido no mandato de vice-prefeito;47 

c) o servidor eleito para o cargo de vereador poderá, caso haja compatibili
dade de horários, acumular o exercício da vereança com o de seu cargo, 
função ou emprego público. Nessa hipótese, o servidor receberá as duas 
remunerações: a de vereador e a de seu outro cargo, emprego ou função 

" RE 1 40.269/RJ, rei. Min. Néri da Silveira, 01 . 1 0. 1 996; ADI 1 99/PE, rei. Min. Maurlclo Corrêa, 

22.04.1998; Al-AgR 451 .267/RS. rei. Min. Celso de Mello, 1 9.05.2009; ARE-AgR 659.543/RS, 

rei. Min. Cármen Lúcia, 30. 1 0.2012.  
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pública, obedecidos, evidentemente, os limites de remuneração fixados no 
inciso XI do art. 37 da Constituição. Não existindo compatibilidade de 
horários, o servidor será afastado de seu cargo, exercendo apenas o de 
vereador; poderá, entretanto, optar entre a remuneração de vereador e a 
remuneração do cargo, emprego ou função de que foi afastado. 

Finalizando, o art. 38 determina que, nas hipóteses em que seja  exigido 
o afastamento do servidor, seu tempo de exercício no mandato eletivo seja 
contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento. O tempo de afastamento é contado, também, 
para efeito de cálculo de beneficio previdenciário do servidor como se ele 
em efetivo exercício estivesse. 

5.7. Estabilidade 

A estabilidade está disciplinada no art. 41 da Constituição. Trata-se de 
instituto aplicável aos servidores públicos (estatutários) ocupantes de cargos 
efetivos. Em nenhuma hipótese o exercício de cargos em comissão gera direito 
à estabilidade em foco; embora exista algum dissenso na doutrina, pensamos 
ser majoritária a orientação segundo a qual o art. 4 1  da Constituição Federal 
não alcança, tampouco, os · empregados públicos, seja  qual for o órgão ou 
entidade a que pertençam. 

São quatro os requisitos cumulativos para aquisição de estabilidade, a saber: 

l )  concurso público; 

2) nomeação para cargo público efetivo; 

3) três anos de efetivo exercício do cargo; 

4) avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finali
dade (art. 4 1 ,  § 4.0). 

Se qualquer desses requisitos não for atendido, não há possibilidade de 
o servidor adquirir estabilidade. Por exemplo, se uma pessoa, na vigência 
da Constituição de 1 988, ingressou em um cargo público efetivo municipal 
sem ter realizado concurso, ainda que tenha sido oficialmente nomeada 
(evidentemente o ato de nomeação é nulo) e permaneça exercendo o cargo 
por vinte anos - e até mesmo tenha sido aprovada na avaliação especial de 
desempenho (CF, art. 4 1 ,  § 4.º) -, não adquirirá estabilidade. 

O servidor estável somente perderá o cargo em uma dessas hipóteses: 

a) sentença judicial transitada em julgado; 

b) processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa; 
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c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa; 

d) excesso de despesa com pessoal, nos termos do art. 1 69, § 4.º. 

Evidentemente, existe, ainda, a hipótese de o servidor pedir exoneração, mas 
não se trata, nesse caso, de perda do cargo, e sim de desligamento voluntário. 

O art. 1 69 da Constituição assim dispõe: 

Art. 1 69. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 3.º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base 
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar. re
ferida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios adotarão as seguintes providências: 

1 - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis. 

§ 4.º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior 
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da deter
minação da lei complementar referida neste artigo, o servidor 
estável poderá perder o cargo, desde que at·LI normativo motivado 
de cada um dos Poderes especifique a atividade füncional, o 
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

§ 5.0 O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 
remuneração por ano de serviço. 

§ 6.º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores 
será considerado extinto, vedada ·a criação de cargo, emprego 
ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo 
de quatro anos. 

§ 7.º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obe
decidas na efetivação do disposto no § 4 .0• 

Os limites de despesa com pessoal estão disciplinados na Lei Complemen
tar 1 0 1 /200 1 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no seu art. 1 9, nestes termos: 

Art. 1 9. Para os fins do disposto no caput do art. 1 69 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
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I - União: 50% (cinquenta por cento); 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

O art. 4 1  da Constituição, além das disposições concernentes à estabi
lidade, contém ainda referência à denominada disponibilidade remunerada e 
a determinadas formas de provimento derivado - reintegração, recondução 
e aproveitamento -, sendo todas essas figuras aplicáveis unicamente aos 
servidores estáveis. 

Nos termos do texto constitucional, a reintegração é a forma de pro
vimento ocorrida quando o servidor estável é demitido e retoma ao cargo 
que anteriormente ocupava porque teve a demissão invalidada por sentença 
judicial. Se a vaga do servidor que está sendo reintegrado estiver ocupada 
por um servidor estável, será ele reconduzido ao cargo de origem, sem di
reito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibil idade 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço. A recondução, portanto, 
na Constituição, só é prevista em uma hipótese: quando o servidor estável 
retoma ao seu cargo de origem porque estava ocupando a vaga de um outro 
servidor que foi reintegrado. 

A Carta da República regula a disponibilidade no § 3.0 do art. 4 1 ,  dis
pondo, tão somente, que "extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo". 
Conforme a previsão constitucional, portanto, o aproveitamento é forma de 
provimento derivado aplicável ao servidor que foi posto em disponibil idade 
(portanto, estável) ou ao servidor estável que estivesse ocupando a vaga de 
um outro servidor que foi reintegrado. 

Por fim, observe-se que a remuneração da disponibilidade é proporcional 
ao tempo de serviço, diferentemente do que ocorre em todas as hipóteses 
de aposentadorias proporcionais, em que os proventos são proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

5.8. Extensão aos servidores públicos de direitos 
constitucionalmente assegurados aos trabalhadores da 
iniciativa privada 

O art. 7.0 da Carta de 1 988 contém, nos seus trinta e quatro incisos, a 
lista dos principais direitos fundamentais sociais a que fazem jus os "traba
lhadores urbanos e rurais". São estendidos aos "servidores ocupantes de cargo 
público" - ou seja, aos servidores públicos estatutários -, pelo § 3.º do art. 
39 da Constituição Federal, os direitos previstos no seu art. 7.0, incisos IV, 
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VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
"podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir". Vale dizer, o § 3.0 do art. 39 do Texto Magno 
confere aos servidores públicos estatutários os seguintes direitos: 

a) salário mínimo; 

b) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remu-
neração variável; 

c) décimo terceiro; 

d) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

e) salário-família; 

f) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais; 

g) repouso semanal remunerado; · 

h) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta 
por cento à do nohnal; 

i) férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a 
remuneração normal; 

j) l icença à gestante; 

k) l icença-paternidade; 

1) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos especificos, 
nos termos da lei; 

m) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 

n) proibição de diferença de salários, de exercicio de funções e de critério 
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, "podendo a 
lei  estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 
cargo o exigir''. 

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito dos 
servidores públicos à percepção de pelo menos um salário mínimo (letra 
"a") refere-se à remuneração deles, e não ao vencimento básico. Por outras 
palavras, não é necessário que o vencimento básico corresponda ao salário 
mínimo; basta que a remuneração do servidor (vencimento básico + vantagens 
pecuniárias permanentes) alcance o valor do salário mínimo. 

Essa orientação está, hoje, sedimentada na Súmula Vinculante 16, cuja 
redação segue transcrita: 

16 - Os artigos 7.º, IV, e 39, § 3.º (redação da EC 1 9/98), 
da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida 
pelo servidor público. 
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. . 

A respeito da letra "h" da enl1meração acimll, ??:�sa Corte Suprema 
já teve oportunidade de decidir que o direito de os_ sérvidores ocupantes 
de cargo público rec;eberein pelo serviço �xtfaor�in��io (''horas e)(.tras") 
remuneração superior à normal em · pelo menos cinquenta pot · cento não 
depende de regulamentação Jegal. Para o Suprewo Tribunal Federal, a 
nonna constitucional que assegura esse direito (resultante da conjugação do 
art. 7.0, XVI, com o art. 39, § 3.0) tem eficácia p le11a , isto é, não qepende 
de lei do ente federado para produzir os seus integràis efeitos.48 Em suma, 
todos os servidores estatutários da administração pública bra�ileira têm direito 
ao pagamento de "horas extras" em valor_ cinquenta por cento superior, no 
mínimo, ao da hora normal, independentemente de previsão na .-. lei . de cada 
ente da Federação sobre o regime jurídico dos respectivos servidores ocu-
pante de cargo público. · 

Merece também um comentário o direito a féi;ias a11tiais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração nonnal (letra "i"). 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal ��qeral� o servidor que 
fique impossibilitado de gozar suas férias, seja e(ó razão do rompimento 
do vínculo com a administração, seja porque passou Pllrª l1 inatiyidade, tem 
direito à conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, com 
fundamento na vedação ao enriquecimento sem c11usa qél adJ;llinistração.49 
Observe-se que essa orientação não se aplica ao servidor que permaneça 
em atividade, no exercício de seu cargo, pois ele ainda tem a possibilidade 
de gozar as férias - direito constitucionalmente assegurado -, estando a 
administração obrigada à sua concess�o, não se lhe' Jacultando substituí-las, 
a seu arbítrio, por uma indenização em pecúnia.50 

Enfatizamos que 9 direito do servidor de converter em .dinheiro as férias 
que ele não tem mais possibilidade de gozar não pr�cisa �star previsto em 
lei e independe de perquirição sobre a existência ae culpa· pela não fruição 
das férias na época em que elas poderiam ou deveriam .ter si<Jo gozadas. 
Ademais, nossa Corte Suprema já deixou assente que a iridenização pelas 
férias não usufruídas deve contemplar, obrigatoriamt::nte, o acréscimo . <Je 
pelo menos u m  terço sobre a remuneração nonnal; direito que· não pode 
ser restringido pelo legislador dos diversos entes f�derados, l1n1ª vez que 
diretamente decorre da Constitui_ção da República. si : · 

48 Al-AgR 642.528/RJ, rei. Mln. Dias Tolfoli, 25.09.2012.  
� 9  ARE 721.001/RJ (repercussão geral), rei. Mln. Gilmar Mendes. 28.02.2013. No mesmo 

sentido: ARE-AgR 731.803/RJ, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 14.05.2013; Al-AgR 836.957/ 
MA, rei. Mln. Dias ·roffoll, 1 1 .03.2014. -

. . 

· 

50 ARE-ED 721.001/RJ (repercussão geral), rei. Mln .. Gilmar Mendes, 2!J.08.2014. . 
51 RE 570.908/RN (repercussão geral), rei. Min. Cármen Lúciá, 16.09.2009 (vide Jnformalivo 

559 do STF). . .. 
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Vem a propósitoreferir - ainda. sobre o direito às férias - que o STF 
já declarou inconstitucional lei estaâual que pretendera estender aos ina
tivos o direito ao adicional de férias (de, pelo menos, um terço "a mais 
do que a remuneràção normal) a que fazem jus os servidores em atividade. 
Entendeu o Ple11ário da 

.
corte Maiqr que o adicional de férias é compatível 

exclusivame�te .com. o �egiille j�ríclic;o dos servido
.
res ativos, configurando 

ofensa ao Texto Magno -a pretensão de instituir urifbeneficio remuner�tÓrio 
desatrelado de qualquer fundamento lógico - caso da extensão, a quem não 
pode gozar férias,' de uma vantagem pecuniária cujo fundamento é, exata
mente, a fruição de férias. 52 

Por último, deve-se anotar que, além dos direitos l istados acima, o Su
premo Tribunal Federal ent�nd� s�r aplicável a todas as servidoras públicas, 
inclusive às ocupantes de cargo em comissão (e também às agentes públicas 
vinçuladas ao poder público mediânte contratação temporária), a estabilidade 
provisória prevista nó art. 1 0, II, "b'', do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), a saber: "fica vedada a disp�nsa arbitrária ou sem 
justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto". 

5.9. Regime de previdência dos servidores públicos 

A Constituição trata, em seu art. 40, do regime de previdência social 
aplicável aos servidores titulares qe cargos efetivos da União, dos estados, 
do Distrito Fecle�al e dps, mµnicípio�,· incluídas as respectivas autarquias e 
fundações. 

· · · · 

É importante frisar que somente os servidores· públicos titulares de 
cargos efetivos fazem jus a esse regime de previdência, chamado "regime 
próprio" (ou "peculil:lr"), justamente .por ser diferente do regime de previdên
cia denominado �·regime gerar', . a ql!e se sujeitam os demais trabalhadores, 
não só os da iniciatiya pnv�da regiclps pela CLT, autônomos e outros, mas 
também os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, 
função temporária e emprego público. O § 1 3  do art. 40 do Texto Magno 
não deixa margem· a dúvida quanto a esse ponto, ao' estabelecer: 

§ 13 .  Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão. de,slar�dq eJll)ei de Jivre nomeação .e exoneração 
bem co1no de Qlltro cargo ��lnporário ou de. emprego público, 
aplica-se • o regime geral de · previdência sociàL · · 

s2 ADI 1 . 1 58/AM, rei. Min. Dias Toffoll, 20.08.2014 (vida Informativo 755 do STF). 
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O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que é 
obrigatória para todos os entes federados a observância da regra vazada 
no dispositivo supratranscrito, declarando inconstitucional lei estadual que 
pretendeu estender aos respectivos servidores não efetivos o regime próprio 
de previdência disciplinado no art. 40 da Carta Política.53 

O regime de previdência próprio dos servidores estatutários efetivos já 
foi profundamente alterado, por duas vezes, desde a promulgação da Carta 
de 1 988, mediante emendas constitucionais que ficaram conhecidas como 
"reformas" da previdência social. A primeira dessas "reformas" operou-se 
por meio da EC 20, de 1 5 . 1 2. 1 998, a qual modificou significativamente 
não só o regime próprio, mas também o regime geral de previdência social 
(RGPS). A segunda "reforma", cujo instrumento foi a EC 4 1 ,  de 1 9. 1 2.2003, 
concentrou-se quase exclusivamente no regime próprio dos servidores esta
tutários efetivos (RPPS). 

Pequenas modificações foram novamente introduzidas com a EC 47/2005, 
que atenuou algumas das perdas de direitos previdenciários que os servidores 
públicos tiveram com a EC 4 1 /2003. Ainda, a EC 70/20 1 2  introduziu, no 
texto da EC 4 1 /2003, uma regra cuja finalidade foi corrigir uma distorção 
que prejudicava sobremaneira, no caso de aposentadoria por invalidez 
permanente, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 
4 1/2003. 

É importante destacar que nenhuma dessas "reformas" realizou a tão 
propalada unificação dos regimes de previdência social. Continuam existindo, 
no Brasil, dois regimes distintos de previdência, um aplicável aos servidores 
públicos estatutários efetivos (RPPS) e outro aplicável aos demais trabalha
dores, dito, por isso, regime geral (RGPS). 

O regime geral de previdência social está disciplinado no art. 20 1 da 
Constituição e é aplicável, subsidiariamente, aos servidores públicos subme
tidos ao regime próprio, ou seja, inexistindo preceito específico no RPPS 
relativo a determinada situação, utilizam-se as disposições do regime geral 
que dela tratem. 

Conforme afirmado, os dispositivos do art. 40 da Constituição foram 
bastante alterados com a promulgação da EC 20/ 1 998 e, apenas cinco anos 
depois, com a segunda "reforma" (EC 41/2003), as modificações foram ainda 
mais profundas. 

Tanto a reforma de 1 998 como a de 2003 propuseram-se, em linhas 
gerais, a assegurar um relativo equilíbrio financeiro ao sistema. Em 1 998 
foram estabelecidos limites mínimos de idade para a concessão de aposen
tadoria, passou-se a exigir um tempo mínimo de efetivo serviço no cargo 

., ADI 3.106/MG, rei. Min. Eros Grau, 1 4.04.2010. 
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e no serviço público para obtenção da aposentadoria, o texto constitucional 
passou a falar, expressamente, em caráter contributivo, com base atuarial, 
para o sistema etc. 

A segunda reforma teve como principais pontos: fim da aposentadoria 
com proventos integrais para os servidores que ingressaram no serviço público 
após a publicação da EC 4 l /2003; estabelecimento de um redutor para as 
pensões acima de determinado valor; instituição da cobrança de contribuição 
previdenciária dos inativos e pensionistas que recebam proventos acima de 
certo valor; previsão de regime de previdência complementar com planos 
de benefícios na modalidade contribuição definida; instituição de regras de 
transição para os servidores ingressados no serviço público até a data de pu
blicação da EC 4 1 /2003; garantia dos direitos adquiridos dos já aposentados 
e pensionistas bem como daqueles que, até a data de publicação da emenda, 
tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria ou 
pensão, com base nos crité.rios da legislação então vigente. 

Essencialmente, as características do atual regime previdenciário dos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos das três esferas da Federa
ção (regras aplicáveis aos servidores ingressados no serviço público após a 
publicação da EC 4 1 /2003) são as que expendemos a seguir. 

O regime tem caráter contributivo e solidário. Dessa fonna, não importa 
apenas o tempo de serviço do servidor; para fazer jus à aposentadoria só 
será computado o tempo de efetiva contribuição do beneficiário. É vedado ao 
legislador estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício (CF, art. 40, § 1 O). 

Devem contribuir para o sistema o ente público, os servidores ativos 
e inativos e os pensionistas (CF, art. 40, caput). As contribuições devem 
observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Foi a EC 4 1 /2003 que acrescentou, já no caput do art. 40 da Carta 
Política, a expressa menção à exigência de contribuição previdenciária dos 
inativos e pensionistas, comando depois detalhado no § 1 8  desse artigo. A 
obrigação do ente público (União, estado, DF ou município) de contribuir 
para o respectivo regime também foi explicitada somente a partir da segunda 
reforma da previdência. Ainda, vale registrar que a referência textual à so-
1 ida riedade do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis 
no caput do art. 40 da Constituição foi introduzida pela EC 4 1/2003. 

Decerto, a repetição do principio da solidariedade no caput do art. 40 -
trata-se de repetição porque a solidariedade consta, desde a promulgação da 
Carta Política, do caput do seu art. 1 95,  como um princípio aplicável a toda 
a seguridade social - teve o intuito de reforçar a legitimidade da exigência de 
contribuição dos aposentados e pensionistas. O STF considerou constitucional 
a exigência de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos, 



424 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

inclusive daqueles que já estavam aposentados, ou eram pensionistas, antes 
da publicação da EC 41/2003.54 

A EC 41/2003 cuidou de proibir a existência de mais de um regime próprio 
de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de 
uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal (art. 40, § 20). 
Essa regra visa a evitar pressões de determinadas categorias para a instituição 
de específicos sistemas próprios de previdência, obviamente mais favoráveis aos 
seus integrantes, e até mesmo - o que não seria improvável - manifestações 
em prol da criação de sistemas segregados para cada Poder. Cabe observar que 
o § 20 do art. 40 faz, contudo, ressalva expressa ao regime de previdência dos 
militares, que deve ser disciplinado em lei própria (CF, art. 142, § 3.º, X). 

É proibida a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime 
de previdência próprio dos servidores estatutários, ressalvadas as aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição (art. 40, § 6.0). 

É também vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de previdência 
dos estatutários, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, 
os casos de servidores (art. 40, § 4.0): 

1 - portadores de deficiência; 

II - que exerçam atividades de risco; 

I I I  - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade tisica. 

É da União a competência para editar as leis complementares reque
ridas pelo § 4.º do art. 40 da Constituição, consoante já definiu o STF, sob 
o argumento de que "a matéria deve ser regulamentada uniformemente, em 
nonna de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República". Por 
essa mesma razão - competência legislativa da União -, somente o STF 
tem competência para julgar mandados de injunção referentes a omissões 
quanto à edição das referidas leis complementares.55 

A Lei Complementar 5 1 / 1985, com a redação dada pela Lei Complementar 
1 44/201 4, "dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos 
termos do § 4.º do art. 40 da Constituição Federal". Outras leis comple
mentares que tratem das hipóteses referidas no § 4.0 do art. 40 do Texto 
Magno não foram editadas até hoje. Em face da omissão do legislador 
- isto é, do descumprimento de seu dever de regulamentar esse dispositivo 

54 ADI 3.1 05/0F e ADI 3.128/DF, rei. orig. Min. Ellen Gracie, rei. pi acórdão Min. Joaquim 
Barbosa, 1 8.08.2004. 

ss RE 797.905/SE (repercussão geral), rei. Min. Gilmar Mendes, 1 5.05.2014. 
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constitucional -, muitos servidores públicos vêm impetrando mandados de 
injunção, pleiteando ordens judiciais que lhes assegurem o concreto exercício 
do direito constitucionalmente previsto. 

No que diz respeito à assim chamada aposentadoria especial - aquela con
cedida em razão de trabalho exercido sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física do indivíduo -, o Supremo Tribunal Federal 
defere os mandados de injunção, para o fim de determinar que a autoridade 
administrativa competente, utilizando por analogia o art. 57 da Lei 8.2 1 3/ 199 1 ,  
verifique se o servidor público (federal, estadual, distrital ou municipal) preenche 
os requisitos nesse artigo estipulados e, sendo o caso, conceda-lhe a aposen
tadoria especial referida no inciso III do § 4.0 do art. 40 da Constituição.56 

Essas decisões deram origem à Súmula Vinculante 33, com o seguinte 
enunciado: 

33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras 
do regime geral da previdência social sobre aposentadoria es
pecial de que trata o artigo 40, § 4.0, inciso I I I  da Constituição 
Federal, até a edição de lei complementar específica. 

Enfatizamos que o Supremo Tribunal Federal em nenhuma hipótese defere, 
ele mesmo, a aposentadoria, tampouco julga se o servidor público realmente 
reúne as condições fáticas e atende aos requisitos legais para obtê-la - afinal, 
mandados de injunção não se prestam a tanto ! A Corte Suprema, simplesmente, 
declarando a mora do Congresso Nacional, supre a falta da norma legal exi
gida pelo inciso III do § 4.0 do art. 40 da Constituição, determinando que a 
autoridade administrativa competente, no lugar dessa regulamentação faltante, 
aplique o art. 57 da Lei 8.2 1 3/ 199 1  - e isso somente enquanto não for editada 
a lei complementar que possibilite o exercício desse direito pelos servidores 
estatutários efetivos sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

Muito importante, também, é frisar que o Supremo Tribunal Federal 
entende que o direito à aposentadoria especial previsto no inciso III  do § 
4.0 do art. 40 da Constituição impõe ao legislador tão somente o dever de 
editar norma legal regulamentadora que trate de concessão de aposentadoria 
especial ao servidor público. O legislador, entretanto, não está obrigado a 
prever, na lei complementar que ele tem o dever de editar, direito a con
tagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições especiais. 
É irrelevante, quanto a esse aspecto, o fato de o § 5.0 do art. 57 da Lei 

58 MI 721/DF, rei. Min. Marco Aurélio, 30.08.2007 (vide Informativo 477 do STF). No mesmo 
sentido, dentre muitos outros: MI 998/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 5.04.2009; MI 1 .660/DF, 
rei. Min. Marco Aurélio, 02.08.2010; Ml-AgR 4.842/DF, rei. Mln. Cármen Lúcia, 06.03.2013; 
ARE-AgR 727.541/MS, rei. Min. Marco Aurélio, 09.04.2013. 
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8.213/ 199 1  - que não tem base no art. 40 da Constituição! - conferir aos 
segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) o direito à con
tagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições especiais. 

É de mister um esclarecimento acerca dessa "contagem diferenciada" 
- tecnicamente chamada "conversão de tempo de atividade sob condições 
especiais em tempo de atividade comum". O segurado do RGPS que trabalhe 
sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade fisica 
por um tempo não bastante para obter a aposentadoria especial tem o di
reito de convertê-lo em tempo comum, para o fim de somá-lo ao tempo de 
trabalho exercido em atividade comum e, assim, quando perfizer um tempo 
total suficiente, requerer a aposentadoria comum. Essa conversão é feita 
mediante a aplicação de um multiplicador sobre o tempo de trabalho exercido 
sob condições especiais (o multiplicador varia de acordo com uma tabela 
que não interessa a esta exposição). Por exemplo, se for 1 ,5 o multiplicador, 
cada ano de serviço em atividade especial será computado como um ano e 
meio de trabalho exercido em atividade comum, para efeito de concessão de 
aposentadoria comum. Note-se que só se concede aposentadoria especial a 
quem exerce em condições especiais todo o tempo necessário para a apo
sentação; na hipótese de conversão de tempo especial em tempo comum, a 
aposentadoria a que se fará jus, quando for o caso, será a comum. 

Pois bem, em muitas situações, servidores públicos que exerceram um tem
po de atividade sob condições especiais prejudiciais a sua saúde ou integridade 
física não suficiente para a obtenção da aposentadoria especial têm pleiteado, 
em mandados de injunção, a conversão desse período em tempo comum, com 
a respectiva averbação nos assentamentos funcionais, para contagem do tempo 
necessário à obtenção da aposentadoria comum. Tais ações têm sido julgadas 
improcedentes pelo Pretório Supremo, com fundamento na asserção de que o § 
4.0 do art. 40 da Constituição não impõe ao legislador o dever de editar norma 
acerca de contagem diferenciada do tempo de trabalho exercido sob condições 
especiais pelo servidor público - e, quando não há descumprimento de dever 
de legislar estabelecido em determinado dispositivo constitucional, descabe o 
mandado de injunção.57 Consoante este preciso excerto da ementa de acórdão 
relativo ao tema, "a conversão de períodos especiais em comuns, para fins de 
contagem diferenciada e averbação nos assentamentos funcionais de servidor 
público, não constitui pretensão passível de tutela por mandado de injunção, à 
míngua de dever constitucional de legislar sobre a matéria".58 

'1 Ml-ED 1 .280/DF, rei. Min. Gilmar Mendes, 02.03.2011 ;  Ml-AgR 2.140/DF, red. p/ o acórdão 
Min. Luiz Fux, 06.03.2013; Ml-AgR 2.123/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 06.03.2013 
(vide Informativo 697 do STF). 

sa Ml-ED 1 .551/DF, rei. Min. Rosa Weber, 23.05.201 3. No mesmo sentido: Ml-AgR 1.508/DF, 
rei. Min. Teori Zavascki, 24.04.2013; Ml-ED 1 .675/DF, rei. Min. Rosa Weber, 06.06.201 3; 
Ml-ED 3.162/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 11 .09.2014 (vide Informativo 758 do STF). 
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Quanto aos servidores com deficiência (inciso 1 do § 4.0 do art. 40), o 
Supremo Tribunal Federal já julgou procedentes diversos mandados de in
junção para o fim de determinar a observância do art. 57 da Lei 8.213/1991  
pela administração, na análise de seus pedidos de aposentadoria especial.59 
Da mesma fonna que acima foi explicado, a Corte Suprema simplesmente 
detennina que a autoridade administrativa competente aprecie o pedido do 
servidor com deficiência como se fosse um pedido de aposentadoria . espe
cial, verificando se estão cumpridos os requisitos para essa modalidade de 
aposentadoria previstos no art. 57 da Lei 8.21 3/199 1 .  

· 

É interessante salientar que o art. 57 da Lei 8.2 1 3/1991 , invocado por 
analogia nas decisões dos referidos mandados de injunção, nem mesmo faz 
referência a pessoas com deficiência, mas, tão somente, garante aposentadoria 
especial ao segurado do RGPS que tenha exercido sua atividade "sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica". 

Ocorre que, em 9 de maio de 20 13, foi publicada a Lei Complementar 
142/20 13 (com início de vigência após decorridos seis meses de sua pu
blicação), que "regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com 
deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que 
trata o § 1 .º do art. 201 da Constituição Federal". Em face dessa inovação 
legislativa, . em um mandado de injunção concernente a servidor público 
com deficiência julgado quando já fora publicada a LC 142/2013 ,  a Corte 
Excelsa determinou que a autoridade administrativa competente para apreciar 
o pedido de aposentação aplicasse o art. 57 da Lei 8.21 3/1991  até a entrada 
em vigor da LC 142/20 1 3  e, a partir daí, aferisse de acordo com o disposto 
nessa lei complementar o atendimento aos requisitos para a concessão da 
aposentadoria nela prevista (a LC 142/201 3  não chama a aposentadoria da 
pessoa com deficiência de aposentadoria especial, provavelmente para evi
tar confusão com aquela disciplinada no art. 57 da Lei 8.2 13/1991).60 Isso 
tudo, evidentemente, enquanto não for editada a lei complementar exigida 
pelo inciso 1 do § 4.0 do art. 40 da Constituição da República. 

Os proventos de aposentadoria serão calculados a partir das remunera
ções utilizadas como base para as contribuições do servidor tanto ao regime 
próprio quanto, se for o caso, ao regime geral (art. 40, § 3 .º). A forma de 
cálculo deverá ser estabelecida em lei. 

A regra descrita nesse § 3.º do art. 40 foi uma das mais importantes 
alterações trazidas pela EC 41/2003. Ela representa o fim da aposentadoria 
com proventos integrais. Os proventos não corresponderão, como antes era 
possível, ao valor da última remuneração do servidor. Seu valor será urna 

59 MI 1 .967/DF, rei. Min. Celso de Mello, 24.05.2011 ;  MI 3.322/DF, reL Min. Celso de Mello, 
01 .06.201 1 .  

"" MI 5.126/DF. rei. Mln. Luiz Fux, 27.09.2013. 
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· vida profissionà.l;i at\J�liz�clª� ·l11ÓJ1�tarlamê�te, resultar em um valor sl.lperiór 
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_
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se deu o falecimento, at� o limite máximo estabelecido para os beneficios 
do regime gerâl de • previdência social, acrescido de setenta por cenfo da 
parcela excedente :•;{ este limite, ·caso o servidor estivesse em atividade na 
data do óbito (art: 4Ó; § 7.".• I I) . . , \' 

O teto constitu�i9W�1 ��/reipti�eração 'aos servidores públicos, previsfo 
no art. 37, inci�o :)(1, . clc=:. yc=:}�t'!f fe.sp�itaclo como limite à soma total dos pro:: 
ventos de in�tividél��i• ipgl���yç 'q�ª?. �C> ôecorrentes da acumulação de i;argos 
ou empregos·: públié:p�; 9S[l1 . . C()[l1C> · qe oufras ·:atividades sujeitas a contrlbuiÇão 
para o regi111e geràl. �e

J
preyid�11cia. social. O limite aplica-se, também,. ª .�9111ª 

dos proventos de·· i?él�iy!B��T 99m a remuneração de cargo acumulável, de 
cargo em comissã�r e ·�e C�rgo el�tivo. ' . 

. ' O § 1 4 do ' art: 4p;.gél .Ç9!Jstitµição (acrescentado pela EC 20/1 998,e não 
modificado pela EC A U20Q3) prçvê _a possibilidade de cada ente da Federação 
fixar, para o valor das .apó�en

.
taqorias e pensões dos respectivos sçrvidore� 

públicos sujeitos élÓ\.regitjw prÇprio; ·C? limite máximo estabelecidô para Ó� 
beneftcios do regime gé(�F de ;previdência social (RGPS). Para isso,, o ente 
federado obrig�fori�inênte tsrá' .cée instituir - mediante lei de iniciativa ·do 
seu Poder ExecJ1tiy() __2 re�i[l1� de . �reyidência complementar páia os . seu8c 
servidores titulares' dé cargo efetivo (art. 40, § 1 5). · , .  

.· . . . '_ ,"..- ... .. , _, ______ _ , __ -__ ·-- ---:-----_ _ : - _-
. 

. ._ 
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A instituição do regime de previdência complementar dos servidores 
titulares de cargo efetivo, portanto, é obrigatória para a pessoa política que 
pretenda estabelecer como teto dos proventos por ela pagos o limite de 
benefícios do RGPS, e será feita por meio de lei ordinária de iniciativa do 
Presidente da República, do Governador de estado ou do Distrito Federal, ou 
do Prefeito municipal, conforme o caso. Essa lei ordinária deve observar, no 
que couber, o art. 202 da Constituição (que trata do regime de previdência 
privada, de caráter complementar e facultativo, organizado de forma autô
noma em relação ao regime geral de previdência social). 

O regime de previdência complementar dos servidores titulares de cargo 
efetivo ficará a cargo de entidades fechadas de previdência complementar, 
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de 
beneficios somente na modalidade de contribuição definida (art. 40, § 1 5).61 

O § 1 6  do art. 40, introduzido pela EC 20/1 998, e não alterado na 
segunda reforma, garante que o servidor que tenha ingressado no serviço 
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente 
regime de previdência complementar somente a ele estará sujeito se prévia 
e expressamente formalizar opção nesse sentido. 

O § 1 8  do art. 40, acrescentado pela EC 41 /2003, detalha a regra de 
cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. A 
partir da publicação dessa Emenda, passa a incidir contribuição sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio de 
previdência dos servidores civis que superem o limite máximo estabelecido 
para os beneficios do regime geral de previdência, com percentual igual ao 
estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

A Emenda Constitucional 47/2005 acrescentou o § 2 1  ao art. 40, pre
vendo que essa contribuição previdenciãria dos aposentados e pensionistas 
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão 
que superem o dobro do teto do RGPS, quando o beneficiário, na forma 
da lei, for portador de doença incapacitante. 

É oportuno registrar, ainda, que as alíquotas cobradas pelos estados, DF e 
municípios, tanto de seus servidores como de seus aposentados e pensionistas, 

º' Na esfera federal, a Lei 1 2.61 8/2012 Instituiu o regime de previdência complementar 
para os servidores públicos federais tltulares de cargo efetivo da União, suas autarquias 
e fundações, Inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da 
União e do Tribunal de Contas da União. Essa lei autorizou a criação de três entidades 
fechadas de previdência complementar - Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp
-Jud) - e determinou que elas sejam estruturadas na forma de fundações públlcas com 
personalidade jurldlca de direito privado dotadas de autonomia administrativa, financeira 
e gerencial, Integrantes da administração Indireta federal. 
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não poderão ser inferiores à alíquota cobrada pela União. Tal vedação foi 
obra da EC 4 1 /2003, que alterou o § l .º do art. 149 da Carta da República, 
cuja redação atual transcrevemos: 

§ l .º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
beneficio destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores 
titulares de cargos efetivos da União. 

· 

É também relevante anotar que a EC 4 1/2003, em seu art. 4.0, prevê a 
cobrança da contribuição previdenciária mesmo dos que já eram aposentados 
ou pensionistas na data de sua publicação, bem como daqueles que já haviam, 
nessa data, adquirido d ireito ao beneficio. A alíquota da contribuição será 
idêntica à dos servidores ativos. 

Entretanto, é importante registrar que os incisos 1 e II do art. 4.0 da 
EC 41 12003 foram declarados parcialmente inconstitucionais pelo STF. 
Esses incisos, aplicáveis aos que já eram aposentados ou pensionistas na data 
de sua publicação, bem como àqueles que já haviam, nessa data, adquirido 
direito ao beneficio, estabeleciam bases de cálculo diferentes (mais gravosas) 
daquela estabelecida no § 1 8  do art. 40, aplicável aos futuros aposentados e 
pensionistas sujeitos às regras permanentes introduzidas pela segunda refor
ma da previdência (os que não farão jus a proventos integrais). Consoante 
o art. 4.º da EC 41/2003, os já aposentados ou pensionistas, e aqueles com 
direito adquirido na data da publicação da emenda, sofreriam incidência da 
contribuição sobre a parcela dos proventos e das pensões que superasse: 

a) 50% do teto do RGPS no caso dos inativos e pensionistas dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios; 

b) 60% do teto do RGPS no caso dos inativos e pensionistas da União. 

No julgamento das ADI 3 . 1 05/DF e ADI 3 . 1 28/DF, rei. orig. Min. Ellen 
Gracie, rei. p/acórdão Min. Joaquim Barbosa, em 1 8.08.2004, o Supremo 
Tribunal Federal, "considerando o caráter unitário do fim público dos regimes 
geral de previdência e dos servidores públicos e o princípio da isonomia", 
concluiu que a base de cálculo das contribuições dos servidores públicos 
aposentados e dos seus pensionistas deve ser idêntica e deve a contribui
ção, cm qualquer caso, incidir somente sobre o que ultrapassar o teto do 
RGPS. Dessa forma, "declarou-se, por unanimidade, a inconstitucionalidade 
das expressões 'cinquenta por cento do' e 'sessenta por cento do' constan
tes, respectivamente, dos incisos 1 e II do parágrafo único do art. 4.º ga 
EC 4 1 /2003, pelo que se aplica, à hipótese do art. 4.0 da EC 4 1 /2003; ' 0 § 
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1 8  do art. 40 do texto permanente da Constituição, introduzido pela mesma 
Emenda constitucional".62 

Em resumo, em razão da determinação do STF, o § 1 8  do art. 40 da 
Constituição, incluído pela EC 41/2003, deve ser aplicado a todo e qualquer 
aposentado e pensionista dos RPPS previstos nesse art. 40 da Carta Política. 
Portanto, qualquer que seja a data da aposentadoria ou do início do recebi
mento da pensão, os servidores públicos e seus pensionistas estarão sujeitos 
à contribuição previdenciária incidente apenas sobre o valor dos proventos 
que ultrapassar o limite máximo dos proventos pagos pelo RGPS. 

O § 1 9  do art. 40, acrescentado pela EC 4 1  /2003, criou uma figura 
l iteralmente denominada "abono de permanência". Esse "abono" equivale, 
financeiramente, à dispensa do pagamento da contribuição previdenciária para 
o servidor que permaneça em atividade após ter completado os requisitos 
para requerer à aposentadoria voluntária não proporcional, estabelecidos no 
§ Lº, III, "a", do art. 40 da Constituição (sessenta anos de idade e trinta e 
cinco de contribuição, se homem; cinquenta e cinco anos de idade e trinta 
de contribuição, se mulher; dez anos de efetivo exercício no serviço público; 
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria). O servidor fará 
jus ao abono enquanto permanecer na ativa, até o limite de setenta anos, 
idade em que é alcançado pela aposentadoria compulsória. 

As hipóteses de concessão de aposentadoria pelo regime próprio dos 
servidores públicos estatutários estão descritas no § l .º do art. 40 da Cons
tituição, abaixo transcrito: 

§ 1 .0 Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de 
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus pro
ventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3.º e 1 7 : 

1 - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 
dez anos de efetivo exercicio no serviço público e cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas 
as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contri
buição, se mulher; 

62 Informativo 357 do STF. 
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b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição. 

Examinemos cada uma dessas modalidades de aposentadoria: 

1 )  por invalidez permanente; 

433 

Vimos anteriormente que, a partir da EC 41 /2003, deixou de ex1st1r 
menção expressa, no corpo permanente da Constituição, à figura da "apo
sentadoria com proventos integrais". Comentamos, também, que ainda fazem 
jus a ela: (a) servidores que ingressaram no serviço público antes da referida 
emenda constitucional e que se enquadrem em regras de transição previstas 
expressamente na própria EC 4 1 /2003 e em outras emendas constitucionais, 
que não vêm a propósito para a presente exposição; e (b) servidores que se 
aposentem por invalidez decorrente de · acidente em serviço, moléstia profis
sional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 

Essa última hipótese demanda uma explicação adicional, uma vez que a 
simples leitura do § l .º do art. 40 da Carta Política, acima transcrito, levaria a 
concluir que os proventos da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável 
prevista em lei também deveriam ser calculados com base em uma média 
das remunerações sobre as quais o servidor pagou contribuição previdenciária, 
atualizadas monetariamente, na forma da lei. Isso porque, expressamente, o art. 
40, § l .º, manda calcular os proventos a partir do disposto em seus §§ 3.º e 1 7. 

Acontece, entretanto, que os §§ 3.º e 1 7  do art. 40 do Texto Magno estão 
regulamentados pela Lei 1 0.887/2004. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou 
o entendimento de que a regulamentação estabelecida por essa lei só se aplica 
aos casos gerais de aposentadoria, mas não tem aplicação à hipótese específica 
e excepcional de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável prevista em lei. 

Dessa forma, como o inciso 1 do § 1 .0 do art. 40, com a redação intro
duzida pela EC 4 1/2003, é uma norma constitucional de eficácia limitada,  
a falta de regulamentação legal impede que e la produza seus integrais efeitos, 
permanecendo aplicável a disciplina anterior, que, incontroversamente, dava 
direito a aposentadoria com proventos integrais nos casos de invalidez 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável prevista em lei .63 

"' AI 845.803/MG, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 8.05.2011 ;  ARE-AgR 683.686/GO, rei. Min. Cármen 
Lúcia, 1 8.09.2012; RE-AgR 678.148/MS, rei. Min. Celso de Mello, 27.1 1 .2012; RE 656.860/ 
MT (repercussão geral), rei. Min. Teori Zavasckl, 21 .08.2014 (vide Informativo 755 do STF). 
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Em�suma; �de�emõs consideràr
. 
�tie, do incis6 1 dç § 1 .�• d� · art 4o da 

Constituição Federal,' coin a redação idada
. 

pela EC Ai12Q03; res!llta·.que: 
...:. - - - - _ , - - ,. -�'-\_ .)� -<- -

- -
,- , 

a) ·ª aposentadoria por iilvalidez pe'rmine�ie �erai e� re�ra, cofu ;roventos 
proporcionais ao ·te1t1po 

'
de contribuição; 

· 

b) quando a i!lvalidez for decorrente de . a�i<l�rt� �� seryiço, mpléstia profis
sion

.
al OU doen'ça grave, éontagi,�sa· ?U i�cllfáv�J, na forma d� Jei, h� uma 

exc�ãó copstitucional específica� a qual, por impedir a;aplicação <:la régula
mentação genérica do� §§ 3.0 e '1 7 do art 4,0,>contida:na Lei l 0.887/2004, 
implica reconhecer a esses servidor�s o di��ito J �po��ntâ�oria )o°' pro

.ventos _integrais, , conforme a disciplina existen.té àntes da EC 4 1 /2003. . . .... ' · ,> _ , ·: . . _ ·{ �,: ::-:·;; ·· ,, . . ; . , · ... : · � <� · .. · :' ".'. · · >.-: .:.::. < ·-: · . .  , ._' 

É imp�rtante registrar, ainda, que, de a(:o;<:f� .9o� a j�risprudência 
consolidada no âmbito de nossa Corte �uwerna, colllP�.�e .� lei ordiná ria 
especificar as enfermidades graves, contagiosas ou incuráveis que ensejam a 
aposentadoria por invalidez permanente cóm direitó'a proventos integrais -
e 'a enumeração legal de tais doenças tem nattireza ·· taxativa.M 

2) ·compulsória, aos setenta anos., de idade, com proventos proporcionais ao 
. tempo de contribuição; 

·. · 

Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal,: Federal, as normas 
da Constituição- Federal que dispõem ·acerca 'da .ap()senta<:f()ria dos servidores 
efetivos. estatutários são de observância ôbrigatóa:iâ . p�Ías;Cm1stituições esta
duais e pelas Leis Orgânicas dos municípios. Com - base °'esse entendimento, 
nossa Corte Máxima, em mais de uma ocasião; julgô\.r inco_nstitucionais 
dispositivos de Constituições de estados-membtos que pretenderam · fixar em 
setenta e cinco anos a idade para a ·aposentadoria eompulsória de servidores 
estaduais e municipais.65 

Erri' síntese, à aposentadoria comptilsória ";tem . q\Je �e . .  dar ao� setenta 
a nos, para os servidores .públicos federais, . tlstadu.'.1-i. � •. . ciisí[itais e, municipais, 
sem . exceção alguma, enquanto for essa a i9a?� Pffyista, no · . tti�to da Cons-
titilição Fecieràl. · .  ··. 

· e · · • .. . · · : ' . ' 

3) voluntária, desde qu
.
e cumprido t�inp� lllínimo de. dez anos pe efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos rio cargq efetivo em que se dará 
a aposentàdoria, ()bservadas as segÜintes condições: 

04 RÉ 656.860/MT (re�e;cussão:geral), ;éi. Min. r.eo� Zav�stkl/ ;1 .Ôá.2014 Jvid& lnf�rmativo 
. 7§5 do StF). :. ,,• . . .. >. ,· < ,  ··· ,, :• •. -. . :. • / · . . , _. . • • • , . > .• . 

85 • ADIMC �.696/DF, rei. Min, Ricardo Le�àndowski, 01.12.201 1 ;  ÀDIMC 4.698/MÀ, 
Joàquim Barbl:isà, 01:12.201( 

· · · · · · 
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3 . l .  aos :�es�e11�:àrt�� ª�
·
idade � tnn� e dnco dê soritribuiçãó, se 

.
. ho;nem, 

e . CiJ1QU(!!1tt .� Sif1C.p: aJ10S Ôe idade � trintà de contribuição, se mulher: 
com proyent�s çat.s1J1àdos, na forma da lei, a partir das. remunerações 
utiliZàdàs cglllo b�e Para aS cÓntribqiçõl!s- do servidor·àos regimes de 
pr�)i?ênçi� �rt)p�� e 

. 
g�ral, d�vidàn}énte, àtualiza�as; 

· 

. 3.2. aos ��se11u1. 
.. 
i
.
cih�ó anos de i�de; �e homem, e

.
sessenta anos de idaâe� 

. se
. 

mulher: i::Óm ptoventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

O ·supreJ1l9'. Tribunr1 J?�eraL já
' 

deixou
. 
assente qúe ·os cinco anos de 

exercício no carg� er��iyg em que se .dará a aposentadoria não precisam 
ser iriintet:ruph>s'.66 l>âr�; �te;i�der à essa exigência constitucional, o servidor 
precisa apenas ter cugipri�9fo tempo de exercício de cinço ,anos no cargo 
em que se aposentará{ mçsfuo que esse tempo não tenha sido contínuo, isto 
é, admite-:se. que sejam sómatjos perí'odos não contínuos de exercício, quando 
entre eles Jenha.Il1 �4:)C?�'�ô i?terrupçõe� por qualqu.er motivo. ' 

No ca�o de·profe��QI' ()U. professora que.comprove excl�sivamente·tempo 
de efetivo exercíci9'd a� funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamentat e

' 
rTÍéqjo, :o tempo de contribuição e o limite de idade 

são reduzidos ,em cinco anqs para a concessão de aposentadoria voluntária 
concedida côm -basç ria) alínea "a" do inciso III do § 1 .0 do art. 40 da Cons-
tituição da Repúblicá'. {ÇF, art. 40, ·§ 5.0). 

· 

6. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

.. . O. texto . vigeJiie\dâ· êonstituiÇão Federal traz . duas regras específicas 
acerca. da AcirrlinistraÇão · J'fibutária. 

A primeira cid�s: o�ra �o constittifüte originário; não alterada, pela ·"reforma 
adm!nistrativa'.', .�

.
�iabele��.)9ue "a administração fazendária e seu� servidores 

fiscais terão, d�rifro .�� suâs ál'eas. de competência e jurisdição, precedência 
sobre os demais 'setores administrativos, na forma da lei" (CF,· art. 37, XVIII). 

; . .'"·· ·-· , ,_ ... ·,· · . ·."·:· : ·,··,, ., . ,·,··:•· - - . • ·  ,· ·: ' ..
. 

Nesse disp()SÍtivô, • o 'C,?nstifuinte explicita a importância da Administra
ção Fazendária, . e d�s se�s servi�ores fiscàis; para a : Administraç�o e para 
o Estado ém iger�l·< l1r1ª yez· qúe é por meio da atuação daqueles que são 
arrecadados (ls r�cur�o� il1dispensáveis ao , custeio . das atividades deste. É, 
contudo� um incis.�, gep��?ente de r:gulamentação pelo legislador ordinário. 

· ·A segu�dà �ispgsiçã9
f 

acerc� dà atuação da Acirrlinistração Tributária é 
m�is · incisiva;- e s�us efei�f>s são bastante relevantes. Trata-se. do inciso XXII 
do; ai:t, 37 da Ccm�titlJ.lçã9; focluído pelà ·Ec 42/2003 . É a seguinte a redação 
d().·. preceito acresc�11tàcio;i · . ' . . 

.... ·. ·R��A9R .. s41 .s14Js{ ��1'. ' Ml� . . Gilmar·· ���des,··26.06.2012. 
í\ 
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XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o com
partilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma 
da lei ou convênio. 

Os recursos prioritários para a realização das atividades das Administra
ções tributárias podem ser assegurados, inclusive, por meio de vinculação de 
receitas de impostos, conforme previsão expressa introduzida no inciso IV 
do art. 1 67 da Constituição pela mesma EC 42/2003. 

Com esse inciso XXII do art. 37, ainda, passou a ter assento constitucional 
a autorização para os fiscos das diferentes esferas permutarem informações 
protegidas por sigilo fiscal, na forma da lei ou convênio, previsão antes 
constante somente do art. 1 99 do Código Tributário Nacional. 

, 7. OBRIGATORIEDADE DE LICITAR 
. 

Nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, a adminis
tração pública, em regra, antes de celebrar contratos, deve adotar um proce
dimento formal denominado licitação. É a seguinte a redação do dispositivo: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante pro
cesso de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos tennos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações; 

Conforme se constata, esse dispositivo constitucional admite a possibi
lidade de a legislação estabelecer hipóteses excepcionais de celebração de 
contratos administrativos sem a realização de licitação (a denominada "con
tratação direta"). Diferentemente, quando cuida, em disposição específica, 
dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, a Constituição 
não abre qualquer possibilidade de ser afastada a licitação. Com efeito, nos 
termos do art. 175 da Carta Política, "incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou pennissão, sempre através 
de licitação, a prestação de serviços públicos". 
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A exigência de que administração pública faça l icitação antes de cele
brar contratos decorre do princípio da indisponibil idade do interesse público. 
Como a administração não dispõe da coisa pública (é mera gestora), impõe
-se que, nas suas contratações, dê a todos quantos possam desejar com ela 
realizar negócios a oportunidade de oferecerem propostas, em condições de 
isonomia e objetividade. Pela mesma razão, é necessário que a administração, 
observando critérios objetivos e de forma transparente, selecione a proposta 
mais vantajosa dentre as oferecidas, sujeitando-se aos mais amplos controles, 
não só pelos órgãos que possuam específicas atribuições dessa natureza, mas 
também controle direto pelo povo, único titular da coisa pública. 

A competência para legislar sobre normas gerais aplicáveis a l icitações e 
contratos administrativos é privativa da União, prevista no inciso XXVl l  do 
art. 22 da Constituição Federal. Trata-se de competência para editar normas 
de caráter nacional, isto é, que obrigam a todos os entes da Federação. 

É interessante frisar que o citado inciso só atribui à União a edição de 
normas gerais. Por esse motivo, não se aplica a essa hipótese de compe
tência privativa o parágrafo único do mesmo art. 22, vale dizer, não cabe 
falar em necessidade de autorização em lei complementar para que os esta
dos legislem sobre questões específicas relacionadas a l icitações públicas e 
contratos administrativos. 

Portanto, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm comp'etência 
para legislar sobre questões específicas acerca de licitações públicas e contratos 
administrativos, independentemente de autorização de quem quer que seja -
desde que as leis que eles produzam não contrariem as normas gerais editadas 
pela União, com fundamento no art. 22, X.XVII, da Constituição. A rigor, a 
própria União pode editar normas específicas sobre licitações públicas e con
tratos administrativos, caso em que tais normas obrigarão apenas a ela mesma 
(serão meras normas federais de direito <.dministrativo, sem caráter nacional). 

A Lei 8.666/ 1 993 é a nossa lei mais abrangente de normas gerais so
bre licitações e contratos administrativos. Ela é complementada pela Lei 
1 0.520/2002, que instituiu uma importante modalidade de licitação deno
minada pregão. Ambas - Lei 8.666/ 1 993 e Lei 1 0.520/2002 - têm caráter 
nacional, isto é, são de observância obrigatória para União, estados, Distrito 
Federal e municípios.67 

67 Merece menção, ainda, a Lei 12.462/201 1 ,  que instituiu o denominado Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC). autorizando a sua adoção, entre outras hipóteses, em 
licitações e contratos relacionados à Copa do Mundo de 2014, às Olimpíadas e Paraolim
pladas de 201 6, a ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 
a obras e serviços de engenharia concernentes ao Sistema único de Saúde (SUS). aos 
sistemas públicos de ensino e à construção, ampliação e reforma de estabelecimentos 
penais e unidades de atendimento socíoeducativo. 
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Quanto ao campo de incidência da Lei 8.666/1 993, vale a leitura dos 
seus arts. 1.0 e 2.º: 

Art 1 .0 Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e con
tratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indi
retamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Art 2.º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permisWes e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

· precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo 
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para 
a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
seja qual for a denominação utilizada. 

Devemos observar que, com a alteração trazida pela EC 1 9/ 1998 ao § 
1 .º do art. 1 73 da Constituição, passou a ser prevista a edição de um "esta
tuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comerciali
zação de bens ou de prestação de serviços". Esse estatuto deverá ser uma lei 
ordinária editada pela União que, entre outras matérias, disporá sobre licitação 
e contratação de obras, serviços, compras e alienações realizadas por essas 
entidades, observados os princípios da administração pública. 

Não obstante essa previsão expressa para o estabelecimento de normas 
próprias de licitação para tais entidades, que deverão ser mais flexíveis, 
condizentes com a sua natureza de pessoa jurídica de direito privado explo
radora de atividade econômica em sentido estrito, o estatuto de que trata 
o § 1 .0 do art. 1 73 da Carta Política ainda não foi editado. Enquanto isso 
não acontecer, todos os órgãos e entidades da administração pública estão 
sujeitos à Lei 8.666/1 993 .68 

88 Nao obstante a clareza do parágrafo único do art. 1 .º da Lei 8.666/1993, e a inexistência 
da lei (de caráter nacional) exigida pelo art. 173, § 1 .º, da Constituiçao, que possibilitaria 
a utilização de procedimento próprio (mais ágil) de llcitaçao pelas empresas públicas e 
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito, a 
Lei 9.478/1997, em seu art. 67, estabelece que •os contratos celebrados pela Petrobras, para 
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Cabe ressaltar, por fim, que, apesar de o art. 2.0 da Lei 8.666/ 1993 
incluir concessões e permissões em seu texto, a Lei 8.987/l995 (posterior, 
portanto) é a nossa lei de normas gerais sobre concessões e permissões de 
serviços públicos. Dessa forma, os contratos de concessão e permissão de 
serviços públicos, e as licitações que sempre os devem preceder, são regra
dos, precipuamente, pela Lei 8.987/1 995 - e apenas subsidiariamente pela 
Lei 8.666/1 993. Ademais, a Lei 1 1 .079/2004 veicula normas gerais sobre 
parcerias público-privadas (PPP), as quais se consubstanciam em pecu
liares contratos de concessão que podem ter por objeto serviços públicos. 
Qualquer PPP será regida primariamente pela Lei 1 1 .079/2004 - e não pela 
Lei 8.987/1 995 ou pela Lei 8.666/1 993. 

8. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMIN ISTRAÇÃO PÚBLICA 

O § 6.0 do art. 37  da Constituição contém a regra geral de atribuição 
de responsabilidade civil à administração pública brasileira, pelos danos 
que seus agentes, atuando nessa qualidade, causem a terceiros. A rigor, o 
dispositivo não se aplica somente à administração pública, mas, também, a 
pessoas privadas que prestem serviços públicos, como as delegatárias de 
serviços públicos (que prestam tais serviços mediante concessão, permissão ou 
autorização). De outra parte, convém observar que nem todos os integrantes 
da administração pública sujeitam-se ao § 6.0 do art. 37 da Constituição. 
Com efeito, a norma de responsabilidade extracontratual nele estipulada 
não alcança as empresas públicas e as sociedades de economia mista que 
explorem atividades econômicas em sentido estrito, regidas pelo art. 1 73 da 
Carta Política. É a seguinte a redação do § 6.0 do art. 37, ora em comento: 

§ 6.º As pessoas juridicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 

aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento llcitatório slmpliflcado, a ser 
defini.do em decreto do Presidente da República". O regulamento do referido "procedimento 

· licitatórlo simplificado', especifico para a Petrobras, foi aprovado pelo Decreto 2.745/1998. A 
c6nstitucionalldade desse •procedimento llcitatório simplificado' da Petrobras tem sido objeto 
de longa controvérsia e, até hoje, o Supremo Tribunal Federal nao possui posição definida a 
respeito. Para piorar, em junho de 201 3 foi editada a Lei 1 2.833/2013, que Introduziu o art. 
6.0-A na Lei 5.862/1972, para o fim de autorizar que a contratação de bens e serviços pela 
lnfraero e suas controladas, bem como as permissões e concessões de uso de áreas, 
instalações e equipamentos aeroportuários, sejam feitas mediante "procedimento licilatório 
simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República". 
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Esse dispositivo estabelece a denominada responsabilidade civil objetiva 
pelos danos causados a terceiros em decorrência da atuação de agentes da 
administração pública (e das delegatárias de serviços públicos). A doutrina 
e a jurisprudência entendem que essa modalidade de responsabilidade extra
contratual objetiva é aquela proposta pela teoria do risco administrativo. 

Segundo a teoria do risco administrativo, a fim de ter reconhecido o 
direito à indenização, basta à pessoa que sofreu o dano demonstrar a ocorrên
cia deste e de um nexo direto de causalidade - isto é, uma relação direta 
de causa e efeito - entre a atuação administrativa e o dano sofrido. É essa 
a razão de tal forma de responsabilidade ser considerada objetiva:  não há 
necessidade de que a pessoa que sofreu o dano adentre considerações acerca 
de culpa, seja da eventual existência de culpa individual do agente público, 
seja de uma culpa genérica da administração pela falha na prestação de um 
serviço público (chamada culpa administrativa). 

Em resumo, presente o fato do serviço e o nexo direto de causalidade 
entre o fato e o dano, nasce para o poder público (ou para a delegatária de 
serviço público) a obrigação de indenizar - inclusive se o dano tiver de
corrido de uma atuação estatal lícita, perfeitamente regular. Do particular 
que suportou o dano não é exigida demonstração de culpa alguma, nem do 
Estado, nem do agente público. A administração é que, na sua defesa, poderá, 
se for o caso, visando a afastar ou a atenuar a sua responsabilidade, com
provar - e o ônus da prova é dela - a ocorrência de alguma das chamadas 
excludentes. Embora haja divergência na doutrina, são usualmente aceitos 
como excludentes a culpa exclusiva da vítima, a força maior e o caso fortuito. 
Caso a administração pública demonstre que houve culpa recíproca - isto 
é, dela e do terceiro prejudicado, concomitantemente -, sua obrigação de 
indenizar será proporcionalmente atenuada. 

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as pres
tadoras de serviços públicos, incluídas as pessoas privadas que os prestam 
mediante delegação do poder público, estão sujeitas à responsabilidade civil 
objetiva prevista no § 6.0 da Constituição pelos danos que a atuação de seus 
agentes cause não só a usuários do serviço público, mas também a terceiros 
não usuários.69 Portanto, é irrelevante perquirir se a vítima de dano causado 
por atuação do prestador de serviço público é, ou não, usuária do serviço, 
bastando que o dano seja produzido pela atuação do sujeito na qualidade 
de prestador de serviço público, mesmo que se trate de prestação efetuada 
mediante delegação (realizada por pessoa privada detentora de concessão, 
permissão ou autorização de serviço público). 

69 RE 591.874/MS, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 26.08.2009. 
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Em todas as h ipóteses de aplicação do § 6.0 do art. 37 da Carta Polí
tica, o Estado (ou a delegatária de serviço público), depois de condenado 
a indenizar, tem a possibilidade de ajuizar ação contra o agente causador 
do dano, desde que consiga provar que o agente atuou com dolo ou culpa. 
Vale dizer, o agente pode ter que responder à administração pública, em 
ação regressiva, mas a responsabi lidade dele é subjetiva, na modalidade 
culpa comum - o autor da ação regressiva (Estado ou delegatária de serviço 
público) tem o ônus de provar que o agente atuou com culpa que lhe possa 
ser individualmente imputada. 

É oportuno anotar que a jurisprudência que pensamos ser majoritária 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal propugna, como regra geral, a 
inaplicabilidade do § 6.0 do art. 37 aos casos de danos que decorram de 
omissão do Estado. Consoante essa orientação jurisprudencial, na hipótese 
de dano ocasionado por omissão estatal quanto à obrigação de adequada 
prestação de um serviço público, ou ao dever de manutenção regular de 
um bem público, a responsabilidade do poder público é subjetiva, na mo
dalidade culpa administrativa, também conhecida como culpa anônima ou 
culpa do serviço. 

Nesse modelo de responsabilidade civil, o particular que sofra determi
nado dano que possa ser atribuído a uma omissão do Estado precisará, a 
fim de obter indenização, demonstrar não só o dano e a relação direta entre 
ele e a omissão havida, mas também provar que houve falta na execução do 
serviço estatal que obrigatoriamente deveria ter sido prestado - a denominada 
"faute de service" dos franceses, caracterizada pela não prestação do serviço 
obrigatório, pela prestação insuficiente ou pelo atraso na prestação. Fala-se 
que é exigida a demonstração de uma "culpa administrativa", que é uma 
culpa anônima, uma culpa do serviço, independente de individual ização 
do agente responsável pela falta.70 

É importante assinalar, entretanto, que, nas hipóteses de pessoas ou 
coisas sob custód ia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva deste, 
ainda que o dano não decorra de uma atuação comissiva direta de um de 
seus agentes. Quando o Estado está na posição de garantidor, quando tem 

'º O entendimento segundo o qual a responsabilidade civil pelas omissões estatais que ense
jem danos aos particulares é, em regra, subjetiva, na modalidade culpa administrativa, 
é o que pensamos predominar na doutrina e na jurisprudência atuais. Porém, certo é que 
não se trata de posição consensual. Parte da  doutrina e alguns julgados do STF perfilham 
a orientação de que a responsabilidade civil estatal é do tipo objetiva, na modalidade 
risco administrativo, em qualquer hipótese, Inclusive nos casos de danos ocasionados 
por omissão (RE 385.943/SP, rei. Min. Celso de Mello, 05.1 0.2009; AI 299.1 25/SP, rei. 
Min. Celso de Mello, 05.10.2009; RE-AgR 543.469/RJ, rei. Min. Ellen Gracie, 1 6.03.2010). 
Acreditamos que o assunto deverá ficar bem definido quando for julgado o RE 841 .526/RS, 
rei. Min. Luiz Fux, que teve sua repercussão geral reconhecida, mas não fora decidido, 
no mérito, até o fechamento desta edição. 
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o dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou coisas sob sua cus
tódia, guarda ou proteção direta, responderá com base no art. 37, § 6.0, por 
danos ocasionados a essas pessoas ou coisas, mesmo que não diretamente 
causados por atuação de seus agentes, isto é, ainda que a ocorrência do 
dano tenha sido ensejada por mera omissão estatal. Enfim, nesses casos, o 
poder público tem responsabilidade extracontratual objetiva, na modalidade 
risco administrativo, mesmo que o dano decorra de uma omissão sua, ou 
tenha sido por esta propiciado. 

Seria a hipótese, por exemplo, de um aluno de uma escola pública ferir 
outro aluno no horário de funcionamento da instituição, de um preso matar 
outro dentro da penitenciária, ou de um doente internado em um hospital 
público ser agredido por um estranho que estivesse ali em visita a outro 
paciente. 



... ... � .. ' ... 
.PÓDER:tEGISLATIVO� . 

1. TRIPARTIÇÃO DE PODERES 

Antes de adentrarmos especificamente o estudo do Poder Legislativo na 
Constituição Federal de 1988, faz-se oportuno relembrar, em breve síntese, 
o surgimento e a evolução da teoria da tripartição de poderes. 

Historicamente, o nascimento da noção teórica de "tripartição de poderes" 
pode ser situado na Antiguidade grega, com a publicação da obra "Política", 
por Aristóteles. Identificou o pensador grego a existência de três funções 
distintas exercidas pelo poder soberano: a função de elaborar normas gerais 
e abstratas (função legislativa), a função de aplicar essas normas gerais 
aos casos concretos (função executiva) e a função de dirimir os conflitos 
eventualmente havidos na aplicação de tais normas (função de julgamento). 

Não se pode afirmar, contudo, que os gregos tenham pensado em um 
sistema político em que a tripartição tivesse o objetivo de reduzir os riscos 
de abusos no exercício do poder. Isso porque, na época em que Aristóteles 
escreveu sua obra, imperava a mais absoluta centralização polf tica, com todo 
o governo sendo exercido por um único soberano, que detinha ilimitados 
e incontrastáveis poderes. Com isso, o eminente estagirita pregava o exer
cício das três funções - legislativa, executiva e julgamento - pela mesma 
pessoa, o soberano, que editava as leis gerais, determinava a sua aplicação 
aos casos concretos e, monocrática e unilateralmente, julgava os conflitos 
eventualmente surgidos. 

Por essa razão, podemos asseverar que a contribuição de Aristóteles 
para a formação da teoria da tripartição do poder esgotou-se na identifi-
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cação das três diferentes funções essenciais de governo, pois não havia 
no seu pensamento nenhuma preocupação com o elemento "limitação do 
poder". E nos dois milênios seguintes não foi modificada a concepção de 
exercício do poder de modo absoluto:1 o monarca continuou governando 
com poderes ilimitados, exercendo, de forma unipessoal, as três funções 
identificadas por Aristóteles. 

Somente nos séculos XVII e XVIII começou a ser pensado, de forma 
racional, um sistema político-jurídico que possibilitasse uma eficaz contenção 
do exercício do poder. Nessa época de florescimento em todas as áreas do 
conhecimento humano - consubstanciando o movimento conhecido como 
Iluminismo -, já eram sobejamente conhecidas as mazelas do exercício do 
poder por uma única pessoa. 

Em 1 748, o francês Charles de Montesquieu publicou a obra "Do Espírito 
das Leis", na qual propugnou que as três funções - administrativa, legislativa 
e judiciária - não podem ser exercidas pelo mesmo órgão, pois o poder tende 
a corromper-se sempre que não encontra limites.2 A partir dessa ideia-chave, 
Montesquieu estruturou de forma racional a concepção de que o poder só pode 
ser eficazmente contido se o seu exercício for distribuído por diferentes centros 
independentes entre si, de tal sorte que se obtenha a "limitação do poder pelo 
poder". Como foram identificadas três funções nucleares na atividade de governo, 
propôs o pensador francês que cada uma delas fosse atribuída a um órgão, sem 
que qualquer deles prevalecesse sobre o outro. Desse modo, pregava ele, há 
de existir um órgão encarregado do exercício de cada uma dessas funções e, 
ademais, não deverá existir nenhuma subordinação entre eles, o que permitirá 
um controle recíproco e automático de cada qual pelos demais. 

Deve-se frisar que o ponto relevante da teoria de Montesquieu não 
está na identificação das três funções (elas já haviam sido indigitadas por 
Aristóteles, na Antiguidade), mas, sim, na ideia de dividir o exercício des
sas funções entre órgãos independentes, evitando a concentração de todo o 
poder do Estado nas mãos de uma única pessoa (ou de um único centro de 
poder), o que, segundo seu raciocínio, ensejaria um controle automático do 
exercício do poder estatal. Com efeito, argumentava ele que o simples fato 
de cada poder (órgão) autônomo exercer suas funções próprias, sem qualquer 
ingerência dos demais poderes (órgãos), implicaria o automático e recíproco 
controle de toda a atividade estatal. 

' A única exceção parcial que se poderia apontar é a da Inglaterra, na qual, desde cedo, 
pelo menos a partir do século XIII, o exercício do poder passou a ser compartilhado entre 
o monarca e o Parlamento, sendo passivei falar em algum grau de limitação do poder 
daquele por este. 

2 O pensador John Locke também sistematizou a tripartição de poderes na obra ·segundo 
Tratado de Direito Civil", mas foi em Montesquieu que a separação dos poderes consolidou
-se como doutrina politlca. 
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A teoria de Montesquieu surgiu como vigorosa contraposição ao Absolu
tismo (pois neste as três funções estavam concentradas nas mãos do soberano) 
e se consolidou definitivamente na Revolução Francesa, mediante a inclusão, 
na Declaração de Direitos do Homem e do C idadão, da asserção de que 
um Estado cuja Constituição não consagrasse a teoria da separação de 
poderes era um Estado sem Constituição ("Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n 'est pás assurée et la séparation a'es pouvoirs détermi
née, n 'a point de constiiution. "). Desde então, o princ�pio da separação de 
poderes passou a estar vinculado ao constitucionalismo, transformando-se, em 
praticamente todo o Ocidente, no cerne da estrutun organizacional do Estado. 

Utilizada com sectarismo nas revoluções americana e francesa, a separação 
rígida de poderes mostrou-se inviável na prática., restando, nos dias atuais, 
superada. Isso porque, opostamente ao que se propugnava originalmente, a 
separação rígida terminou por ensejar o arbítrio por parte de cada um dos 
poderes (órgãos) em-razão da completa independência com que exerc.iam suas 
funções. Assim, o motivo precípuo para a superação da rigidez da separa
ção de poderes foi a necessidade de impedir que os órgãos respectivos se 
tomassem tão independentes que, arbitrariamente, se afastassem da vontade 
política central, da unidade política. 

Em face desse quadro, hodiemamente se exige uma maior interpenetra
ção, coordenação e harmonia entre os poderes. Com i sso, eles passaram a 
desempenhar não só as suas funções próprias, mas também, de modo aces
sório, funções que, em princípio, seriam características de outros poderes. 
A divisão rígida foi, aos poucos, substituída por uma divisão flexível das 
funções estatais, na qual cada poder termina por exercer, em certa medida, as 
três funções do Estado: uma em caráter predominante (por isso denominada 
típica), e outras de natureza acessória, denominadas atípicas (porque, em 
princípio, são próprias de outros poderes). 

Esse modelo - separação de poderes flexível - foí o adotado pela 
Constituição Federal de 1 988, de sorte que todos os poderes não exercem 
exclusivamente as funções estatais que lhes seriam típicas, mas também de
sempenham funções denominadas atípicas, isto é, assemelhadas às funções 
típicas de outros poderes. Assim, tanto o Judiciário quanto o Legislativo 
desempenham, além de suas funções próprias ou típicas Uudiciária e legisla
tiva, respectivamente), funções atípicas administrativas, quando, por exemplo, 
exercem a gestão de seus bens, pessoal e serviços. Por outro lado, o Execu
tivo e o Judiciário desempenham, também, função atípica legislativa (este, na 
elaboração dos regimentos dos tribunais - CF, art. 96, 1, "a"; aquele, quando 
expede, por exemplo, medidas provisórias e leis delegadas - CF, arts. 62 
e 68). Finalmente, o Executivo e o Legislativo também exercem, além de 
suas funções próprias, a função atípica de julgamento (o Executivo, quando 
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profere decisões nos processos administrativos; o Legislativo, quando julga 
autoridades nos crimes de responsabilidade, na forma do art. 52, I, II, e 
parágrafo único, da Constituição). 

Tendo em conta essa nova feição do princípio da separação de pode
res, a doutrina americana consolidou o mecanismo de controles recíprocos 
entre os poderes, denominado sistema de freios e contrapesos (checks and 
balances). 

Esse mecanismo visa a garantir o equilíbrio e a harmonia entre os po
deres, por meio do estabelecimento de controles recíprocos, isto é, mediante 
a previsão de interferências legítimas de um poder sobre outro, nos limites 
admitidos na Constituição. Não se trata de subordinação de um poder a ou
tro, mas, sim, de mecanismos limitadores específicos impostos pela própria 
Constituição, de forma a propiciar o equilíbrio necessário à realização do 
bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de 
um poder em detrimento do outro. 

Alguns exemplos permitem visualizar o funcionamento desse sistema. 

Sabemos que ao Poder Legislativo incumbe, como função precípua, a 
elaboração das leis. Entretanto, o Legislativo não é livre para elaborar leis; 
ele deve obedecer, formal e materialmente, às disposições constitucionais. Por 
isso, a própria Constituição prevê que um outro Poder, o Executivo, aprecie o 
projeto votado no Legislativo e, caso entenda que ele não se coaduna com a 
Constituição, vete o projeto, impedindo (como regra) que ele venha a tomar-se 
lei. Além disso, a mesma Constituição confere a outro Poder, o Judiciário, a 
atribuição de declarar uma lei inconstitucional, afastando sua aplicação em 
determinado caso, ou mesmo retirando-a do ordenamento jurídico. 

Sabemos que é ao Poder Executivo que compete, precipuamente, exercer 
a administração pública. Entretanto, o exercício da administração pública deve 
dar-se conforme determina a Constituição, e com vistas à satisfação do interesse 
público. Por isso, a própria Constituição, no inciso X do seu art. 49, atribui ao 
Congresso Nacional (Poder Legislativo) a competência para "fiscalizar e con
trolar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta". Além disso, todo e qualquer ato do 
Poder Executivo pode ser objeto de questionamento e, se ilegal, ser anulado 
pelo Poder Judiciário, em razão do disposto no inciso XXXV do art. 5.0 ("a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). 

Trazemos à colação, ainda no intuito de elucidar o conteúdo do meca
nismo de freios e contrapesos, os seguintes exemplos de lavra do Professor 
José Afonso da Silva, presentes na Constituição Federal de 1 988: 

Se ao Legislativo cabe a edição de normas gerais e impes
soais, estabelece-se um processo para sua formação em que 
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o Executivo tem participação importante, quer pela iniciativa 
das leis, quer pela sanção e pelo veto. Mas a iniciativa legis
lativa do Executivo é contrabalançada pela possibilidade que o 
Congresso tem de modificar-lhe o projeto por via de emendas 
e até de rejeitá-lo. Por outro lado, o Presidente da República 
tem o poder de veto, que pode exercer em relação a projetos 
de iniciativa dos congressistas como em relação às emendas 
aprovadas a projetos de sua iniciativa. Em compensação, o 
Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
poderá rejeitar o veto, e, pelo Presidente do Senado, promul
gar a lei, se o Presidente da República não o fizer no prazo 
previsto (art. 66). 

Se o Presidente da República não pode interferir nos trabalhos 
legislativos, para obter aprovação rápida de seus projetos, é-lhe, 
porém, facultado marcar prazo para sua apreciação, nos termos 
dos parágrafos do art. 64. 
Se os tribunais não podem influir no Legislativo, são autorizados 
a declarar a inconstitucionalidade das leis, não as aplicando 
neste caso. 

O Presidente da República não interfere na função jurisdicional. 
Em compensação os ministros dos tribunais superiores são por 
ele nomeados, sob controle do Senado Federal, a quem cabe 
aprovar o nome escolhido (art. 52, III, a). 

447 

Como se vê, adotado o mecanismo de freios e contrapesos, abandona
-se a ideia de uma separação rígida entre os poderes, na qual cada um 
deles teria funções exclusivas, exercidas sem nenhuma possibilidade de 
interferência dos demais, e passa-se a adotar uma concepção de atuação 
harmoniosa e equilibrada entre os poderes, sem independência absoluta 
ou exclusividade de qualquer função. É importante frisar que não se trata 
de uma permissão genérica para que um poder interfira no funcionamento 
de outro quando bem entenda, nem de existência de subordinação entre 
eles, mas sim de procedimentos específicos estabelecidos expressamente 
no próprio texto da Constituição, destinados a assegurar a harmonia e o 
equilíbrio entre os poderes. 

Em síntese, podemos afirmar que a doutrina da separação dos poderes 
traduz-se, hodiernamente, em fórmula de organização da estrutura política 
do Estado, mediante a qual as funções de governo são atribuídas a órgãos 
autônomos, porém de modo não exclusivo, de sorte que é assegurado mútuo 
controle e um funcionamento harmonioso, tendente à realização da vontade 
política geral. 

Por fim, anotamos que a expressão "separação de poderes" tem sido 
frequentemente criticada, com base na ideia de que o poder do Estado é 
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sempre uno e indi_visível, qu�lqu�r que seja a fo��ª �#i .s��\m.anifestaÇão, 
isto é, o poder não se triparte. Poderá,iªpenas, ITl.ª(1.ift'.��!lr7se pôr . meio de 
diferentes órgãos, que exercem funções.esta.tais.J\A!yis�9-repo_usàna, portan
to, nas denominadas funções estatais. A realização\Qes�as funções por meio 
de diferentes órgãos nada mais é dq: que o iriódo.de .. o 'Estado exercer a sua 
vontade (poder). Nessa linha, o que tradi<;ioríalme1üe s�.denorriina "separa
ção de poderes" representa, na realidade, a distribuição, de certas funções a 
diferentes órgãos do Estado, ou seja,-a,"divisão'de· funções estatais". 

Note-se que, ao pé da letra, não serla c{>rreto; portanto,·falar-se em "se
paração", "divisão" ou "tripartição" de poder, tendo em vista a sua unidade 
e indivisibilidade. Porém, o fato é que.a exprt<s.são "separação de poderes" 
consagrou-se ao longo do tempo e, ·!lté nos dias atuais, é largamente empre
gada, sem observância desse rigor termfü_ológico pr?pug1_1ado pela doutrina.3 

2. FUNÇÕES 

Conforme visto, ao cm;isagrar o prin�ípio da· s�P!lf�Ç,ã9 ci?S poderes, a 
Constituição Federal de 1988 atribuiu funções çieteWlipa.�as a cada um dos 
três poderes (órgãos), mas não de forma exclusivª'. Jódos eles possuem, 
pois, funções próprias ou típicas e, também, funções atipicas; que ora são 
exercidas para a consecução de suas. finalida.des precípuas, ora o são para 
impor limites à atuação dos demais poderes, no âmbito do mecanismo de 
freios e contrapesos (checks and balances). 

As funções típicas do Poder''Legislaiivh são legislcfr e fiscalizar. No de
sempenho da função legislativa, cabe a ele,_ obedecidas as regras constitucionais 
do processo legislativo, elaborar as normas jurldicas gerais e abstratas. Em 
cumprimento à função fiscalizadora, cabe ao Congrçsso Nacional realizar a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 9peracionaL e patrimonial do 
Poder Executivo (CF, art. 70), "fiscalizar:· e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos' do ·Poder· ExecutivÓ, incluídos os da admi
nistração indireta" (CF, art. 49, X),-bem como.investigar fato detenninado, 
por meio da criação de comissões parlamentares de inquérito - CPI (CF, 
art. 58, § 3.0). .. 

É importante destacar que.essas duas funç�es típiÇ�s ªº Poder Legislativo 
dispõ�m da mesma dignidade, do me.sllloigrâu (je. i1Up���l1fi,.a� :Yª!� dizrr, n�o 
há hierarquia entre elas� As. duas foràlll atpb.Wdas pç)() c:�p�ti�i��ç ()riginário 
ao Poder Legislativo, sem nenhuma relação d� sub9rdin�çã9 entr� :çl�s. 

3 A própria Con'sUtulção Federal de foaa. nô seu art. 2.0, emprega Ô vocábulo "poderes•, 
.
em 

vez de "órgaos", ao consagrar o princlplo:em comento. 
· · · 
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' 
As Junções atípic�s •dp N>der Legisfativo; são administrar e,julgar. 0. 

Legislativo e�erce função atípica·a?tl1inist�ativa,.qua11do, por exemplo, dispõe. 
sobre a sua organização intxma ou sobre a criação 

·aos cargos públicos de 
suas Casas, � . nom�(lçãp�'i .a;.Pr9.mpçlio . e �

·
.exo�e.raÇão de seus SerVJdores. o 

desempenho da funÇão.atípicà de·julgamento ocorre, especiàlmente, quando 
o Senado F ederaf julgà certas. aútoridades da República nos·_· crimes de res2 
ponsabiÜdade (CF; art. 52, -I, II, e parágrafo ,único). . 

. 

3. COMPOSIÇÃO 

3.1. Coll·gresso N�ciQll�b- : 

,_ 

O Poder 'Legislativo federal.é bicameral (composto de duas .. ,Câmaras), 
exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados 
e do Seriado Federal. 

·.···· ··· ·· ' 

Essa forma de'.ç:ompqsiçãC> qp Legisl.ativo federal está diretamente l_igada 
à opção do legislador éonstituirÍte pela foiina federativa de Estado, que fez 
nascer, entre nós, o · chamado bicameralismo "federativo. Diz-se. bicamera
lismo federatiyo porq�e. 

. 
un'la das Casas Legislativas, o Seriado 

. 
Federal, é 

compostà de repre�entantes·:dos éstados e 'do Distrito Federal, de:·rorma pa-· 
ritária (três represe.nta�tes qe5�g� entidade federativa), !iSsegurando-se coi:n 
isso 'o equilíbrio entre eles.. 

. .. 

De fato,_ um dos".pontos . .  nucleares da teoria ··federalist� clássica é a 
exigência de que ·todos· 9s;znte.

.
� federad9s participem da formação da 

vontade naci� nal; o-que é asségura'do por meio de representação deles no 
órgão legislativo c:e.11tr�.1 ... �()<�r��il, f pa�icipaçãu dos estados e dp Distrito 
Federal no processo legislàtivo:riaciónal _,'dá-se por meio da. representação 
paritária desses .. entes-1,i9Se11�do·Federal. .,Os mun·icípio.s, ac/ contrário, não 
participam da formação dá voritadé nac�onal, haja vista que não dispõem 
de representação rio· Legislativo federitl, s�ndo, por isso, denominados entes 
federados anômalos oú atípicos, · ' · .. · · · 

A Câtnara' do� Õeputàd()s é composta�' de represent�ntes do povo, pro� 
porciona,Ji,nent7 à , populaçãq de ):ada ente .federàdo,:'valorizapdo o princípiO 
republicario-dzmocráti5p· , > < • • .. . _.. > +. . , 

. ·• . . ·.· 
. 

Impende l�rribrar que, difereo�emente d() que se_ verific� no plano federal; 
nos estados, nB· Dist.rito;f'���.raJ.�P()� i,nUniÉípi<;>s o Legislativo é. unicam_eral, 
composto por,uma únic� Casa· i11tegfada <l� r�presentantes do P?Yº· Assim 
é porque• .. ·os 711tes fede.r�dos me9ores não]precisam· tenull)a)segundà Casa 
destinada

_. 
a g�ra�tfr o (!q�i.líbtio

:
Jedera,tivq;'. umayez que talJequilÍbrio já é 

obtido por meio da represéntação paritária de estados e do Distrifo Fedetâ� 
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no Senado Federal. Com efeito, não faria sentido, por exemplo, imaginar uma 
segunda Casa no Poder Legislativo do estado-membro "X", na qual fossem 
representados os demais estados da Federação, porque não há razão para que 
outros estados-membros participem do processo legislativo que dará origem 
a leis que somente vigorarão em "X". Tampouco se poderia cogitar de uma 
segunda Casa no Poder Legislativo do estado-membro "Y". na qual fossem 
representados os municípios situados em seu território, porque a estrutura do 
federalismo adotado pelo nosso constituinte originário não comporta parti
cipação de municípios nos processos legislativos de quaisquer outros entes 
federados. Dessa forma, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios 
o Legislativo é formado por uma só Casa - assembleia legislativa, Câmara 
Legislativa e câmara municipal, respectivamente. 

Em regra, o Congresso Nacional atua por meio da manifestação das duas 
Casas Legislativas, em separado, situação em que as proposições tramitam 
pelas duas Casas e essas, de forma autônoma e sem subordinação, sobre elas 
deliberam. Nesse caso, as sessões desenrolam-se, separadamente, em cada 
Casa Legislativa, de acordo com o regimento interno de cada uma delas. É 
o que ocorre, por exemplo, na aprovação de um projeto de lei ordinária. 

Mas, há situações excepcionais em que a Constituição exige o trabalho 
simultâneo das duas Casas, hipótese em que temos a denominada sessão 
conjunta. Na sessão conjunta, como a própria denominação indica, as Casas 
atuam ao mesmo tempo, embora as deliberações sejam em separado, isto 
é, a contagem de votos se dá entre os pares de cada Casa. Nesse caso, os 
trabalhos dos congressistas são orientados pelas regras do Regimento Comum 
do Congresso Nacional. 

O § 3.º do art. 57 da Constituição estabelece que, além de outros casos 
previstos no texto constitucional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legislativa; 

II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços 
comuns às duas Casas; 

III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente 
da República; 

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar. 

Dentre os outros casos previstos no texto constitucional em que as Ca
sas atuarão em sessão conjunta, merece destaque a reunião para discussão e 
votação da lei orçamentária (art. 166). 

Há no texto constitucional, ainda, uma hipótese (já exaurida) de atuação 
do Congresso Nacional em sessão unicameral, para a aprovação de emendas 
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constitucionais pelo processo simplificado de revisão, realizado cinco anos 
após a promulgação da Constituição (ADCT, art. 3."). Observe-se que, nesse 
caso, o Congresso Nacional atuou, na realidade, como órgão unica meral, 
composto de 594 congressistas, sendo as deliberações tomadas pelo voto 
desses 594 congressistas, indistintamente. 

A sessão conjunta não pode ser confundida com a sessão unicameral. 

Na sessão conjunta, o Congresso Nacional atua bicameralmente. Assim, 
embora as discussões e votações ocorram no mesmo recinto, ao mesmo tempo, 
a maioria pretendida deverá ser computada entre os membros de cada uma 
das Casas, separadamente. Vale dizer, maioria absoluta em sessão conjunta 
do Congresso Nacional é maioria absoluta apurada na Câmara dos Deputados 
(entre deputados) e no Senado Federal (entre senadores), separadamente. 
Exemplificando: o veto do chefe do Executivo a projeto de lei é apreciado 
em sessão conjunta do Congresso Nacional, e só pode ser rejeitado pelo voto 
de maioria absoluta; assim, se todos os 5 1 3  Deputados votarem a favor da 
rejeição, mas dos 81 Senadores apenas 30 votarem a favor da rejeição, o veto 
não será rejeitado, pois a exigida maioria absoluta da sessão conjunta não foi 
alcançada (afinal, embora 543 congressistas tenham votado a favor da rejeição, 
a maioria absoluta não foi alcançada entre os integrantes do Senado Federal). 

Na sessão unica meral, o Congresso Nacional atua como uma só Casa, 
composta de 594 congressistas, e a maioria pretendida será atingida pelo 
voto desses parlamentares em conjunto. Significa dizer que maioria abso
luta em sessão unicameral é maioria apurada entre os 594 congressistas,4 
independentemente da Casa Legislativa a que pertençam. Exemplificando: 
na revisão constitucional, as emendas à Constituição eram aprovadas por 
maioria absoluta, em sessão unicameral; assim, se 300 Deputados votassem a 
favor da aprovação da matéria, a emenda estaria aprovada, ainda que nenhum 
Senador votasse favoravelmente. 

3.2. Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos 
pelo sistema proporcional, para mandatos de quatro anos, permitidas suces
sivas reeleições. 

A representação de cada estado e do Distrito Federal é proporcional à 
pbpulação, isto é, quanto mais populoso, maior será o número de represen
tantes do ente federado na Câmara dos Deputados. 

' Note-se que, na sessao unicameral, nao temos propriamente a atuaçao de "deputados• e 
"senadores", mas sim de "congressistas", haja vista que o Congresso Nacional está fun
cionando como uma só Casa. 
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A Constituição Federal atribui à lei complementar a fixação do número 
total de Deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Fe
deral, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 
no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Fede
ração tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados (art. 45, § 1.0).5 

Importante ressaltar que, segundo a jurisprudência do STF, esses núme
ros deverão ser estabelecidos pela própria lei complementar editada pelo 
Congresso Nacional, não dispondo a Justiça Eleitoral (Tribunal Superior 
Eleitoral) de competência para proceder aos mencionados ajustes.6 

Como se vê, a proporcionalidade à população não é absoluta, porquanto 
a Constituição estabelece o limite mínimo de oito e o máximo de setenta 
deputados por entidade federativa. Assim, por mais populoso que seja o 
ente federado (São Paulo, por exemplo), não disporá ele de mais de setenta 
representantes na Câmara dos Deputados. Da mesma forma, por menor que 
seja a população da entidade federativa (Acre, por exemplo), terá ela direito 
a eleger oito representantes. 

Esses limites mínimo e máximo são reiteradamente objeto de críticas 
por parte dos representantes dos estados mais populosos (São Paulo, por 
exemplo, que possui mais de 40 milhões de habitantes), pois geram dis
torções, no plano federal, na representatividade popular na Casa do povo. 
Com efeito, um voto em um estado menos populoso termina tendo maior 
valor do que um voto em um estado muito populoso, isto é, um número 
"x" de paulistas precisa votar em um determinado candidato para que 
ele se eleja deputado federal, ao passo que um número muito menor de 
acreanos votando em um candidato pelo Acre irá elegê-lo deputado federal; 
na Câmara dos Deputados, tanto o voto do deputado paulista quanto o do 
acreano terão exatamente o mesmo valor. Esse sistema - estabelecimen
to de número mínimo de deputados federais, não importa quão pequena 
seja a população, e de número máximo, por mais populoso que o estado 
seja - termina por derruir a máxima do sistema proporcional clássico, que 
propugna a igualdade do voto ("one man, one vote"). 

Baseados nesses argumentos, sustentam alguns autores que o legisla
dor constituinte originário andou mal ao estabelecer tais limites, porque 
eles, em vez de reforçar, vulnerariam o pacto federativo e o princípio 
republicano-democrático, ao distorcer a representação proporcional na 
Casa do povo. Entretanto, optou a Assembleia Nacional Constituinte por 
adotá-los, sob a alegação de que o estabelecimento de uma ilimitada 
proporcionalidade à população terminaria por acentuar as desigualdades 
regionais de nosso País. 

5 Atualmente, a Lei Complementar 7811993 estabelece o número de 513 deputados federais. 

6 ADls 4.963 e 4.965, rei. Min. Rosa Weber, 1 8.06.2014. 
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Nos Territórios Federais não se optou pelo critério da proporcionalidade 
à população. Deveras, caso algum venha a existir, e legerá o número fixo de 
quatro deputados, independentemente da sua população. 

3.2.1. Sistema proporcional 

A Constituição não disciplinou o funcionamento do sistema proporcional, 
uti lizado nas eleições de deputados - federais e estaduais - e vereadores, deixando 
essa incumbência para o legislador ordinário. Atualmente, a matéria é regulada 
pelo Código Eleitoral, nos termos a seguir apresentados, em apertada síntese. 

Preliminarmente, a fim de faci l i tar a compreensão do funcionamento 
do sistema proporcional, é importante esclarecer que nesse sistema eleitoral 
valoriza-se, precipuamente, o voto nos partidos políticos (e não, propriamente, 
no candidato em si), no intuito de que a Casa Legislativa reflita, proporcio
nalmente, a força de cada agremiação partidária. 

Observando-se esse princípio de valorização da. força dos partidos 
políticos, passemos ao exame do funcionamento do sistema proporcional 
no Brasi l .  

O primeiro passo é a determinação do denominado quociente eleitoral 
(QE). Este é o número mínimo de votos que um partido ou col igação par
tidária deverá alcançar para ter direito a eleger um candidato nas eleições. 
O quociente eleitoral é obtido a partir da divisão do número total de votos 
válidos (descontados os votos nulos e em branco) pelo número de cadeiras 
oferecidas na eleição. 

Suponhamos que, em determinada eleição, na qual estejam sendo dis
putadas dez cadeiras na Câmara dos Deputados, tenham sido apurados os 
seguintes votos: 

Total de votos da eleição: 260.000 
Votos nulos: 1 5 .000 

Votos em branco: 5.000 

Nessa situação hipotética, o quociente eleitoral será de 24.000 votos (QE = 
(260.000 - 20.000) / 1 0  = 24.000 votos]. 

Na prática, significa dizer que para um partido político ter direito a eleger 
candidatos nessa eleição, deverá alcançar, no mínimo, 24 mil  votos. Os partidos 
políticos que não obtiverem esse número de votos estarão automaticamente 
excluídos da disputa, sem direito a eleição de nenhum deputado. Os partidos 
políticos que obtiverem esse número de votos passarão à fase seguinte, na 
qual se determina o número de vagas a que cada um terá direito, por meio 
da apuração do quociente partidário (QP). 
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Em seguÍ1do lugar, P?rtanto, p*e-se p�a a ªPura.ç�o
-

do quociente 
partidário (QP)�� ao qual se chega div,idhid()t.pelo quociente eleitoral{QE) o 
número de votps que· o pàrtido ou c?ligação obt7Yr·

• · ···
·.·. .· .. ·...• · 

Suponhairtos que, na mesfua eleição, tenham partkipàdo três partfclos 
políticos, recebendo eles as votâções abaixo apontaclas:. · 

Partido A: 48.000 votos 
Partido B: 120.000 votos 
Partido C: 72.000 votos 

Considerando que o quociente partidário é obtido. peladivisão do número 
de· votos do partido pelo quociente eleitoral, teremos o seguinte: 

· 
Partido A: 48.000 / 24.090 = 2 vagas 
Partido B: 120.000 / 24.000 = 5 vagas 
Partido C: 72.000 / 24.000 = 3 vagas 

Nessa situação, caberiam ao partido A duas cadefras de deputado; ao 
partido B, cinco cadeiras; e o partid() C elegeria os. três outros deputados, 
totalizando as dez vagas que estavam em disputá na eleição. · 

Por fim, a distribuição das vagas dentro de cada partido é feita levandd-se 
em conta a votação de cada candidato, vale dizer, as vagas serão atribuídas 
aos candidatos mais votados do respectivo particl()• Logo, . no partido A, 
seriam eleitos- deputados os dois candidatos mais votàdos do

· 
partido A; ·no 

partido ,B, os cinco candidatos mais votados.do partido. B; no partido C, os 
três candidatos mais votados do partido C. 

Cabe observar que, nesse exemplo, por ra.zõ�s meramente didáticas, .as 
divisões realizadas apresentaram resultados exatos, não ocorrendo a deno
minada "sobra" (ou "restos") de vagas na el7içã(). Porém, �m< circ�nstâncias 
reais, é comum a ocorrência de sobra de càdeiras; hipótese em que se tem 
qu7 ·ªPurar qual partido político será. benefi.ciadosorntais vàgas, isto é, a 
quê partido serão atribuídas· as ''sobràs" oti."restos": · · · ·. A fim de ilustrarmos o surgim7t1to ela. .cl�t1()!11 jna.�a. •. "s()�ra" .. de vagas, 
reformulemos o exemplo anterior, aumentando de Jrês para quatro o número 
de' partidos c9ncorrentes n.as eleições, com a� �egui11tes votações: 

·. Partido A: 50.000 votos 
Pariido B� 73.000 votos 
Partido C: 97.500 votos. 
Partido D: 19.500 votos 
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Apurando-se o. quociente• partidário (QP); teríamos o seguinte: 

Partido A: 50.00.0I24.ôo?-= ·2 vakas '(sobra de 2.000 votos) 
Paitido 13: 73.000p24.oocf =3 vag8S (sobra de i.ooo votos) 

. 

· Partido'C,: 97.500124.00Q = 4.vàglis (sobra de 1.500 votos) 
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Partido D� excluído d�. el�lção, por não ter alcanÇado o quociente partidário. 

Note-se que, nessa no�.a situação, . pela distribuição inicial, só foram 
preenchidas, nôve vagas'.; l{?�ve, então, "sobra" de uma vaga, haja vistà' que 
a eleição oferece déz cadeiras pàra deputados. Qual partido político será be
neficia�o:_com essa "sób��']�Aque partido será atribuída essa décima vaga? 

Exis_tem três critérios para a distribuição das sobras no sistema propor
cional, a saber: 

a) maior votaçâc{ glôba!;' 
b) maior sobra; 
e) maior média. 

Pelo critério da maior yotação' global, será contemplado com a sobra o 
partido político que obtiyer a maior votação global na eleição. No exemplo 
acima, a décima vaga �éria atribuída ao partido C, que obteve a maior vo
tação global (97.500. vótós). 

P�lo critério dÍl mafor sobra, será contemplado o partido que, após a 
distribuição inicial de cad�ira8, permanecesse com a maior sobra de votos 
não utilizados'. Por e5Se êritério, a décima vaga seria atribuída ao partido A, 
no qual houve a maior sobra de votos (2.000 votos). 

Pelo critérlo d� �ai�;; média, será contemplado com a sobra o partido 
que obtiver a maior- médfa da telaÇão: total de votos obtidos (X) cadeiras 
ocupad115. · · · · 

Para apurarm9s.� mai?r médiii, devemos atribuir, fictamente, mais uma 
vaga a todos os partidos p()líticos e, então, calcularmos a nova relação: total 
de votos. ob�idos ·pele>· panido/vagas ocupadas. 

· 
PartidÓ A: 50.000 I (2J 1) =média de··16.6�6 votos por vaga 
Partido B: 73.000 /(3 :f- 1) = média de 18.250 votos por vaga 
�artido· C: 97:500

.
l (4i+ 1) =média de 19.SOO votos por vaga 

- , _ . . .. -. -· 

•.:.-:.- . :. -.__':< -, 

Nessa situaçãô, peto'.·�ritério da mlliór_média, a vaga remanescente seria 
atribuída aô Partido C, que obteve a maior média de votos por vaga preen� 
chida. (19 .500 vot()s) >o� �adeira)' 
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Se, porventura, a sobra.·fosse de mais de uma v�ga, haveria sucessivas 
apurações da maior média, para a atribuição de cada[\lmádas vagas (numa 
primeira apuração, seria conêedida uma vaga. ao partid() que lograsse a 'mai9r 
média; far-se-ia, então, uma'nova apuração para a distribuição da segundà 
sobra - e assim sucessivam_ente, até a distribuição d�-Jo�as as sobras). · 

Cada país adota o
. 
critério qÚe entender mais <:onveríi.eríte para a atri� 

buição âas sobras no sistema proporcional. No., BrasJk o qritéri() adotado é 
ó da maior média. 

. . . 

Concluída essa breve )Joção, percebemo& facilmente que, ao contrário 
do princípio majoritário, o sistema proporcional privilegia, prioritaria_mente, 
a força do partido político ou da coligação partidáriai e não a votação do 
candidato em si. Afinal, se o partido político não atingir o quociente eleitoral, 
não terá direito a eleger nenhum candidato, ·não importando o número de 
votos que seus candidatos, isoladamente, tenham obtido na-eleição. 

Duas situações hipotéticas nos facÜitam a compf�ensão. 
Imaginemos que, em determinada eleição proporCional,. na. qual o quo

ciente eleitoral tenha sido de 20.000 votos, o partido "Y" tenha: atingido a 
marca de 19.500 votos, sendo que, desses, 1 9.000 votos tenbam sido obtidos 
pelo seu candidato João, o mais votado de toda a eleição. Nessa situação, 
o partido "Y" não terá direito a eleger nenhum candidato, em razão de não 
ter alcançado o quociente eleitoral e, com isso, o seu candidato João, mesmo 
tendo sido o candidato mais voiado das eleições, não]será.eleito. 

Imaginemos, agora, determinada eleição propo�ci9n�I na crn�I () quociente 
eleitoral tenba sido de 30.000 votos, o partido "Z" tenha atingido o quociente 
eleitoral e, pçlo quociente partidário, tenha adquirid9 o. �imito ao prçenchi
mento de três cadeiras, que serão, então, atribuídas aos seu_s três candidatos 
mais votados. Os seus três candidatos mais. votadç� JorrupJ>e4ro (80.000 
votos), Maria (9.997 votos) e José (3 votos). Nessa situação/o candidato José 
seria eleito pelo partido "Z" com apenas 3 votos._ Ngtem. q9e, nes.sa mesma 
eleição, se o partido "W" tivesse obtido 29.500 vofos, não terfa direito a 
eleger 'nenhum candidato - não atingiu o quociente eleitor�! -, mesmo que 
um de seus candidatos, Antônio, tivesse recebido 29.000 de�ses 29.500 votos 
(Antônio teria recebido quase o triplo dos votos de>Mafià e José juntos e, 
mesmo assim, não seria eleito!). . �- . .•.·. / .< . . • ·. ·.·. . • Vale ressaltar que, segundo orientação, do Supremo- Tribunal'Federal, e) 
cômputo dos votos eni branco para determiÍlação do qqocierite, eleitoral nàs 
eleições proporcionais i,ão é incompatível com a Constituição Federal de 1988, 
haja vista que a vedação expressa do art. 77, § 2.º, �a Carta da República7 

1 Art. 7}, § 2.0 - "Será considerado eleito Presjdente o candld�to tjue>registrad0 por partido 
politiQO, obtiver a. maioria. absoluta de votos, não computados os., em branco e os nulos.: 
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uirige�s.e, 'tãq)ow�nte, ªPiP91lçJpio majo9tário.� Vimos que, atu1:1lmente, a 
legislação eleitoral, por opção do legislador ordinário,

. 
não prevê à'contagém 

dos votos em branco llª détermfoação do qúoéiente eleitoral, mas,. de acordo 
com esse entenqimento.da·cprt� Jv1aio[,nada impediria que a legislação-fosse 
futuramente alterada e passasse aJazê�lo. · · 

Por fim, ainda a respeito do sistêma proporcional, o Supremo Tribunal 
Federal enfrentou relevante questão: em se tratando de candidato eleito por 
coligação partidária, se houyer vacâncià, de.verá ser convocado para ocupar a 
vaga o candidàto mais yotado da coligação (independentemente do partido a que 
pertença) ou do partido polític'() daquele candidato que originou a v

_
acâricia? 

Suponha-se que ein determinada eleiçã_o para o cargo de deputado federal 
uma colig{lção partidária cpmposta pelos partidos A, B e C tenha obtido di
reito a unia vaga na Câmara dos Deputados, ocupada 'pelo candidato Pedro, 
o mais votado, do partido Ç. Para sua suplência, restaram três outros candi
datos da coligação, C()m as s�guintes votl:lções:· João, do partido A (�0.000 
votos); Antônio, do partido B (30.000 voto's); e Carlos, do.partido C (20.000 
votos). Meses após a sua posse, Pedro renuncia ao mandato. Nessa situação, 
a quem caberia a vaga, decorrente dà renúncia de P.edro? Ao próximo da 
lista do partido de Pedro, ou da lista da coligação partidária?, 

De acordo com o entendimento do STF, a vaga pertence à 
"
coligação 

(e não ao partido.político do candidato que déu origem à vaga), razão pela 
qual, no nossp exemplp, ,o C(l(ldi

.
�ato convocado seria João.9 

3.2.2. Fidelidade partidória 

A Constituição F�d��al não dispõe, expressamente, acerca da fidelidade 
partidária, isto é, nada estabelece sobre a obrigatoriedade de um deputado 
eleito pelp pa[tido "y" n�l� p�rn:1anecer d1,1rante todo o mandato. 

Em ràzão �ess1:1pmis��p d0Jextp constitµcional, tom_ou-se prática corriquei
ra no Legislativo brasileiro a chàma.da "troca de part_ido", em que o parlamentar 
eleito pelo partido <'.Y' troca, na vigêncià do mandato, uma, duas ou mais vezes 
de partido político� de/acordo C:Prn as c:()nvxniências do.momento. Essa práti9a 
era corroborada. pela jurisprudên.cia dos trib4nais, que a consideravam legitima, 
exatamente em. virtude da inexistência. de 'vedação coristitúCional expressa ... -, ·:' :�' . - . ,,, -.: � 

A partir de max:ç() de 2007, entreta11to, o T
.
ribunal Superior El�itoral 

passou a entender que "os--p<Utidôs Bolítié:os e as coligações partidária.�- têm 
o direito de preservar a vaga ()btida pelo sistema 'eleitoral proporc�oq�l, s�1 
não ocorrendo razão legítima que o justifique, registrar-se ou o cancela1llento 

ª RE 140.386/MT, rei. Min. Carlos Vell?so, 19.05.1993. 
• MS 30.260/DF, rei. Min. Cármen Lúcia, 27;04.2011 .. 
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de filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, do candidato 
eleito por outro partido" .10 

Essa tese foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal que - tendo em vista 
a �cialidade dos partidos políticos no processo de poder e na conformação 
do regime democrático, a importância do postulado da fidelidade partidária, o 
alto significado das relações entre o mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, 
o caráter eminentemente partidário do sistema proporcional e as relações de 
recíproca dependência entre o eleitor, o partido político e o representante eleito 
- asseverou que a fidelidade partidária representa emanação direta da própria 
Constituição, notadamente dos fundamentos e dos princípios estruturantes em 
que se apoia o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1 .0, I, II e V).'1 

O Supremo Tribunal Federal deixou assente, porém, que há situações ex
cepcionais - mudança significativa de orientação programática do partido ou 
comprovada perseguição política - que tomam legítimo o desligamento voluntário 
do partido. O parlamentar tem o direito de instaurar, perante o órgão competente 
da Justiça Eleitoral, procedimento no qual - em observância ao princípio do de
vido processo legal, bem como à garantia de contraditório e ampla defesa - seja 
a ele possível demonstrar a ocorrência dessas justificadoras de sua desfiliação 
partidária, caso em que manterá a titularidade do seu mandato legislativo. 

Diante da mudança substancial da jurisprudência da Corte Suprema acer
ca do tema, que vinha sendo no sentido da inaplicabilidade do princípio da 
fidelidade partidária aos parlamentares empossados, foi fixada como marco 
inicial para a obrigatoriedade de fidelidade partidária a data em que o TSE 
apreciou a Consulta 1 .398/DF, ou seja, 27.03.2007. Significa dizer que os par
lamentares que efetuaram mudança de partido, mesmo injustificadamente, em 
data anterior a 27.03.2007 não serão afetados por esse novo entendimento. 

Posteriormente, em 1 6  de outubro de 2007, o Tribunal Superior Eleitoral 
definiu que o princípio da fidelidade partidária também vale para os cargos 
majoritários - senadores, prefeitos, governadores e Presidente da República. 
Com isso, temos que a fidelidade partidária passou a ser obrigatória, a partir 
de 27 de março de 2007, para os mandatários de cargos proporcionais e, a 
partir de 16 de outubro de 2007, para os eleitos pelo sistema majoritário. 

3.3. Senado Federal 

O Senado Federal é composto por representantes dos estados e do Distrito 
Federal, de forma paritária, assegurando-se, com isso, o equilíbrio federativo. 

'º TSE, Consulta 1 .398/DF, 27.03.2007. 
" MS 26.602/DF, rei. Min. Eros Grau, 04.10.2007; MS 26.603/DF, rei. Min. Celso de Mello, 

04.10.2007; MS 26.604/DF, rei. Min. Cérmen Lúcia, 04.10.2007. 
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É correto afirmar, portanto, que no Brasil os senadores não representam 
o povo, mas sim os estados e o Distrito Federal, como meio de fazer valer 
a vontade deles na formação da vontade nacional, característica marcante da 
forma Federativa de Estado. É por esse motivo que afirmamos antes que o 
nosso bicameralismo é do tipo federativo, haja vista que a existência dessa 
segunda Casa tem por fim assegurar a representatividade dos estados e do 
Distrito Federal na formação da ordem jurídica nacional. 

Cada estado e o Distrito Federal elegem o número fixo de três senado
res, com mandato de oito anos. Diferentemente da Câmara dos Deputados, 
na qual há renovação integral dos seus representantes a cada quatro anos, 
no Senado Federal a representação de cada Estado e do Distrito Federal é 
sempre renovada parcialmente, de quatro em quatro anos, alternadamente, 
por um e dois terços. Assim, numa eleição são eleitos dois senadores; na 
eleição subsequente (quatro anos depois), elege-se um senador; na eleição 
ulterior (quatro anos depois), dois senadores - e assim sucessivamente. 

Os senadores são eleitos pelo princípio majoritário simples, ou seja, 
considera-se eleito o candidato que obtiver o maior número de votos nas elei
ções, excluídos os em branco e os nulos, sempre em um só turno de votação. 
É o chamado princípio majoritário simples ou puro, em que o candidato mais 
votado é eleito em um só turno, sem necessidade de alcançar qualquer maioria 
qualificada. 1 2  Assim, nas eleições para uma cadeira no Senado Federal, será 
eleito em cada estado e no Distrito Federal o candidato mais votado, ainda que 
a diferença de votos entre ele e o segundo colocado seja de apenas um voto. 

Cada senador é eleito com dois suplentes, vale dizer, ao elegermos um 
senador estamos, na realidade, elegendo três candidatos, o titular e o primeiro 
e segundo suplentes. Esses últimos só exercerão efetivamente a cadeira em 
caso de afastamentos ou impedimentos, temporários ou definitivos, do titular. 

4. ÓRGÃOS 

4.1 . Mesas diretoras 

O órgão administrativo de direção das Casas Legislativas é sua Mesa. 

A Mesa é o órgão responsável pelas funções meramente administrativas, 
bem como pela condução dos trabalhos legislativos que se desenvolvem em cada 

12 No Brasil, o principio majoritário simples ou puro é adotado para as eleições de senadores 
e prefeitos dos municlpios com até duzentos mil eleitores. Para as eleições de Presidente 
da República, governadores dos estados e do Distrito Federal e prefeitos de munlclplos 
com mais de duzentos mil eleitores é adotado o chamado principio majoritário em dois 
turnos, que exige a obtenção de maioria absoluta dos votos, excluldos os em branco e 
os nulos. Nesse caso, se a maioria absoluta dos votos nao for alcançada no primeiro 
turno por nenhum candidato, far-se-á um segundo turno entre os dois candidatos mais 
votados, considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. 
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Casa. Temos, então, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal 
e, também, a Mesa do Congresso Nacional, que atua nas sessões conjuntas deste. 

A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado 
Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes 
de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (CF, 
art. 57, § 5.0). Assim, a Mesa do Congresso Nacional será composta pelo 
Presidente do Senado, l .º Vice-Presidente da Câmara, 2.º Vice-Presidente do 
Senado, l .º Secretário da Câmara, 2.0 Secretário do Senado, 3.º Secretário 
da Câmara e 4 .º Secretário do Senado. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são eleitas, 
respectivamente, pelos deputados e senadores, devendo ser assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa (CF, art. 58, § 1 .0). 

Os membros das Mesas são eleitos para mandato de dois anos. Com isso, 
temos duas eleições para a Mesa em cada legislatura. A primeira eleição, no 
primeiro ano da legislatura, é realizada na chamada sessão preparatória, que 
se inicia em 1 .0 de fevereiro (CF, art. 57, § 4 .º). A segunda eleição ocorre 
no início do terceiro ano da legislatura, em sessão anterior ao início dos 
trabalhos legislativos ordinários. 

A Constituição Federal veda a recondução de membro da Mesa para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4.º). 

Note-se que a vedação é à recondução ao mesmo cargo, nada impedindo 
que o congressista seja reconduzido no período subsequente, desde que em 
cargo diferente (o Vice-Presidente da Mesa pode, por exemplo, ser recondu
zido como Presidente no período subsequente). 

Ademais, a proibição só alcança a eleição realizada no âmbito da mes
ma legislatura, no início do terceiro ano desta. Terminada a legislatura, os 
membros da Mesa poderão ser reconduzidos, para o mesmo cargo, na primeira 
eleição da nova legislatura que se inicia. Assim, iniciada a legislatura, serão 
eleitos os membros da Mesa, para mandatos de dois anos; no início do ter
ceiro ano da legislatura, haverá eleição de nova Mesa, para os dois últimos 
anos da legislatura, momento em que não poderá ocorrer recondução para o 
mesmo cargo; na eleição subsequente, para a Mesa dos dois primeiros anos 
da nova legislatura que se inicia, poderá ocorrer recondução para o mesmo 
cargo, não incidindo a proibição do § 4 .º do art. 57 da Constituição Federal. 1 3  

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa regra que 
veda a recondução, para o mesmo cargo, dos membros da Mesa das Casas 

13 Nesse sentido, dispõe o § 1. • do art. 5.0 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 
"Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, 
ainda que sucessivas·. 
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Legislativas do Congresso Nacional não é de reprodução obrigatória por parte 
dos estados-membros. Significa dizer que, se assim decidir o constituinte 
estadual, a Constituição do estado-membro poderá autorizar a recondução 
dos membros da mesa da assembleia legislativa para a eleição imediatamente 
subsequente, sem que isso configure ofensa à Constituição Federal. 

Em consonância com esse entendimento, as leis orgânicas dos municípios 
e do Distrito Federal também poderão, se assim o desejarem, estabelecer 
a possibilidade de recondução dos seus membros para o mesmo cargo na 
eleição subsequente. 

4.2. Comissões 

As Casas Legislativas, para o bom desempenho de seus trabalhos le
gislativos, constituem comissões, que são órgãos colegiados, compostos por 
número restrito de membros. 

A atuação do Legislativo por meio de comissões visa, na realidade, a 
facilitar o trabalho do Plenário das Casas, pois caberá às comissões estudar 
e examinar as diversas proposições legislativas e apresentar pareceres que 
orientarão as discussões e deliberações plenárias. Foram o grande número e 
a diversidade de matérias submetidas à apreciação do Legislativo que deter
minaram a necessidade de criação das comissões, visto que elas conferem 
maior celeridade à tramitação das proposições. Nos dias atuais, a regra, nos 
mais diferentes Países, é a atuação do Legislativo por meio das comissões, 
orientando e facil i tando a tarefa do Plenário. 

A previsão genérica das atribuições das comissões parlamentares está no 
§ 2.º do art. 58 da Constituição Federal, nos termos seguintes: 

§ 2.º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
cabe: 

1 - discutir e votar projeto de lei que d ispensar, na forma do 
regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso 
de um décimo dos membros da Casa; 

I I  - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  

I l i  - convocar Ministros de Estado para prestar informações 
sobre assuntos inerentes a suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas 
de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou 
entidades públicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
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,VI _:apre�lar pfogrlim�f de obras, planos llacionais, regionais e 
,. setoriais <fe desenvolvimênto � sobre : eles emitir parecer. · 

As comissões <do Con�esso Naiional, · da · cã.tpaI'� dó�· o.�f>utados é do 
Senado Federal são crjada8. pelas Casas; cort"esp6(}4eptes, na fonJ1a e com 
atribulçõe_s définidas no régimento intei;no resp�ctivo. Percebe-se q�e as 
comissões podem ser constituídas no\âmt?ito de cada . Casa, hipótese em que 
s�rão· compostas por deputados ou i:>c:>r �ena�pres\ 811• . ai(}�ª· . pod�rt ser in
tegradas por deputados e Pc:>r s('.nadores;. caso �m · que, teremos as chamadas 
Comissões Mistas do Congresso Naéional. ' 

À própria Constituição Federal determina a criação de iriportantes co-: 
missões mistaS do Congresso Nàcional, como a Comissão Mis�

· 
destinada a 

apreciar as medidas provisórias' adotadas pelo Presidente da •República (art. 
62, § 9.º) e a Comissão Mista do Orçamentp,. weyi�ta no . se.u art. 1 66, à 
qual compete, dentre outras funções, e sem preju.fzo da attÍaÇão dàs dema{s 
comissões do .Congresso Nacional e de . suas Casas: > (a) . examinar e emitir 
parecer sobre os projetos de lei do plano pl�rianpal, de l�i de dir�trizes or:: 
çamentárias, de lei orçamentária anual e de créditos adicionais; (b) examinar 
e emitir parec€?r sobre as contas_, aprésentadas amull!'l)e(}te pelo Presidente da 
República; (c) examinar e emitir parecer sobre plànós e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos na Constituição; e (d) ·exercer o acompanha
mento e a fiscalização orçamentária. 

Na constituição das comissões deverá .ser ' assegurada, 'tanto quanto 
possível, a representação proporcional do_s partidos Otl dôs blocos parlamen
tares que participam da respectiva Casa (CF, ªli". ?�. § l .º) .. Essa exigência 
visa a assegurar que, em todas as comis.sões, haja representatividade das 
diferentes forças políticas que atuam no pàrlamento> A observância des
sa regra é sobremaneira relevimte, ten�o eT yista ?

.
fatg de qlle muitos 

projetos de lei não chegam à ' ser votàdos ' em · Plenário, sujeiiàndo-se a 
votação te_nninativa nas próprias comissões (salvoc se houver rec.urso de 
um décimo dos membros da Casa -: CF, ªrt· s�

.
' § 3.º· ).nêi�à I). · Ora, se 

pudessem ser constituídas comissões · erll que a prdporçã6 de parlamentares 
por partido fosse inteiramente divorciada da exi.ste(}te na . respec�iva Casa; 
estar-se-ia burlando o princípio, representàtivo: Com efeito, pocieríamos 
ter prpjetos dê leL do interesse' do Governo ap�ovacios mediante votação 
ténninatiya em· uma comissão que tive

.
sse sidp.; 5c:>ry�tituída, pc:>r éxe111plo, 

com uma proporção de membros dos· partidos governistas muito maior do 
qu� a existente na 'Casa. Assim; é de 'súpo( qll�, se o proj eto ti�esse sido 
levado · a Plenário, o resultado da votação teri� sido>di.f�rente . daquele · que 
se obteve na votação )erminativa na' hiP,otética p901issão na qual não se 
obseryou à regra d

.
e proporcionalidad.e . . E yerd�9e _ q?ç. a . op9siçãg0 poderia 

conséguir. Um · déc_lnío �os votos da éas� p�ra r�correr e .. obrlgar o projetq 
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---
_- : _ 

- ::>· '· . '  -
a ser;.v()ta�.()>�rp •• Plell��?· i�lvyz •. is�� ··.efetiyamen.te .• ·.acontecesse· 

.
em 

.. 
próje

tos mais •hnpol"Í��.t�� i()t1 . n:l�js · .J>OlêJ11iCOS, ... m3:S à' vef.gàde é que:; ÍlÓ di.� a  
dia, rr.mit�s · l�.is .;.s���n:l �Pr9�;��� e111 .totât destespeifo )· representatividade 
détefinin�da pel()S el�it()ff�'·':nas . �ás.· .. As�im,· para' resguardar ·º sist�ma 
represe�tàti.y() �<P��i ����g�rat ;os . direitos ·da oposição e .

. ·
das minorias 

parláffi,etjtare#, � Ç()J1�tim.iy�* dete:rffiiJ1a que sej a  •observada, "tanto · quanto 
possível; a repr�Se?t�Çã9 pr?porcional Cios p�idos ou dos blocos parlamen
tares' que PªJ"tic.iparpr �. , r��g�ctivá Casà" (não 'se : tra� de uma- faculdade; 
ou de mera rêcym�11?�Çª()· ,nas �im de um comando imperativo, ou seja, 
somente se · não ; for Il}�t�rriâ.ticamente possível . é ·que a proporção poderá 
deixar de ser estritamenté : q'Qservadà). .. ' .. 

As comissÕ'ês pciJ�aj i��ti) pefrria�ent�s ou temporárias. · 
Às . co,mi�sõeS perfü��e:n!�s são aquela� de caráter técnico legislàtivó o� 

especializado, iJitegrarites{ 9�> estrutura institucional da 
·
casa, coparticipes e 

agentes do proces�o l�gift;:fªJ1�e, que 1 têrn por finalidade apreciar os assuntos 
ou proposições, �ubryi�tip()s ···�º \ seu exame, e sobre eles deliberar, assim 
cómo exercer o aco�panh�ento dos planos e programas governamentais 
e a fiscali�çã<> c:>tÇ�rn.<=:J1tári�i'..da União, no âmbito dos respectivos campos 
temáticos e • .. áreiiS cle • .  �ttt���(); J4 

À.s cô111issõ�s j>erm�11ept�s . são/ portanto, órgãos técnicos criados pelo 
regimento . intemo, pôrp . a pn�lidade de discutir e votar as proposições · e pro
jetos que são. àprese�fli9?� �'.i re.spediva Casa. Com relação a detenninadas 
proposições ou proj�t?sp r8:§'� Comissões se manifestam emitindo opinião 
técnica sobre o assunt9; p9r füefo de. pareceres, antes de o assunto ser levado 
ao Plenári(). Coni rel�Ç�()\' 9utras próposições, elas decidem, aprovando-as 
ou rejeitand9-as, sem ª i·n�cT�sidade de passlll"em pelo Plenário · da Casa. Na 
ação fiscalizadora; . as. fºTis.8:ões ·

.
atuam,:- em síntese, como mecanismos de 

contr()le dó�. I>�9gi11m�sr�\ P��jetos executados oú em execução, a cargo do 
Poder EJ!:eCÚtiv9. ��s� 9'9J:lli��õe8: perduram enquanto constarem do regimento 
interno e t�rrrà s�a'

.
8?1PP?8:i2�P renovàd� na rorma estabelecida no regimento, 

assegurada, tant? ql1an�? CB8�8:ível, à representàÇão pfoporcional dos partidos 
ou dos bfocos. pàrlamehwes;:que . participam da r�spectiva Casa. > As comiisões; tétl1p'{)tâ_9� são aqtlelas'cri#das para apreciar detenninado 
a�su11to, e ·se extinguel'tli llº téT1ino d� legislaturà, ou antes, quando alcançàdo 
o fim a que • se destinav11m ºl1 e}{piradp o seú. prazo de· duração . . São exem-

,. A Ululo de exe�plificáçâp, atllal�ent� a· câmara cl�s ·oepUtados po�sul. 22 (vinte e duas) 
comissões permanentes:. a (je _b,gqcultura; Pecúâria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural -e CAPA[)R: �

.• 
d
.
a A1nazõnla, lnteq;ração t-Japlonal·

.
�·.de .. DàsenvoMi!iento·· Régkinal 7 CAIND�; 

a .de Çiência • � Jecn()l()gla, C()ITIY"lcaçâo e lnfonnãtlea :-:' CCTCI;� a de . Coristltu!Ção e Jus-
tiÇa e. de , Cidad�nia ....

. 
CCJC; a (je l)efesa ·. dó .consunildor -'.CDC; ·ª de Desenyólvl1T1ento 

Econõmlco, lrdústria. e Com�rcl() .,. · COEI(;; a de 0esenvolvimento.· urbano ._ CDU.: .
. .  

� ·.· 9.�. 
Direitos Humanos e Minorias -... ÇDHM etc. · · • ·· ·· ·. · · · 

· ., � 
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pios de comissões temporárias as comissões representativas, destinadas a 
representar a Casa Legislativa em congressos, solenidades ou atos públicos, 
e as comissões parlamentares de inquérito (CPI), criadas para investigar 
fato determinado de interesse público. 

Um outro exemplo de comissão temporária é a chamada Comissão Mista 
Representativa do Congresso Nacional, prevista no § 4.0 do art. 58 da Cons
tituição, nos tennos seguintes: 

§ 4.0 Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa 
do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão 
ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no 
regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possí
vel, a proporcionalidade da representação partidária. 

Essa comissão mista é constituída para atuar somente nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional, a ela competindo zelar pelo cumprimento 
das prerrogativas e da competência legislativa do Congresso Nacional. Como 
a sessão legislativa ordinária é composta de dois períodos legislativos (02/02 
a 1 7/07 e 1 .0/08 a 22/1 2), essa comissão mista é composta, durante a mesma 
sessão legislativa, em dois momentos distintos: na última sessão ordinária do 
primeiro período legislativo (para atuar no recesso de 1 8/07 a 3 1  /07) e na 
última sessão ordinária do segundo período legislativo (para atuar no recesso 
de 23/12 a 1 .0/02, salvo no primeiro ano da legislatura, quando sua atuação 
terminará em 3 1/01 ,  em razão do inicio da sessão preparatória). 

4.2. 1. Comissões parlamentares de inquérito 

As comissões parlamentares de inquérito (CPis) são comissões temporárias, 
criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pelo Congresso 
Nacional, com o fim de investigar fato determinado de interesse público. 

Vale lembrar que a atuação das comissões parlamentares de inquérito 
consubstancia atuação típica do Poder Legislativo, no desempenho da sua 
atribuição fiscalizatória de atos conexos ao Poder Público. 

Em verdade, conforme lição do Professor Alexandre de Moraes, a fun
ção fiscalizatória do Poder Legislativo pode ser classificada em controle 
políticoadministrativo e controle financeiro-orçamentário. Pelo primeiro 
controle, o Legislativo poderá fiscalizar e questionar os atos da Administração 
Pública, tendo acesso ao funcionamento de sua máquina burocrática, a fim 
de avaliar a gestão da coisa pública e, consequentemente, tomar as medidas 
que entenda necessárias. Pelo segundo, o Legislativo realiza a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 



Cap. 7 • PODER LEGISLATIVO 465 

entidades da Administração Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade 
e economicidade, tudo isso nos tennos dos arts. 70 a 75 da Constituição. 

A fiscalização por meio da criação de comissões parlamentares de in
quérito enquadra-se, portanto, no chamado controle político-administrativo , 
exercido pelo Poder Legislativo. É também um dos mecanismos integrantes 
do sistema de freios e contrapesos adotado pela Constituição Federal, uma 
vez que configura hipótese em que é atribuída ao Legislativo competência 
para fiscalizar atos praticados pelos demais Poderes. 

A previsão constitucional para a criação das comissões parlamentares de 
inquérito está no § 3.0 do art. 58, nos tennos seguintes: 

§ 3 .0 As comissões parlamentares de inquérito, que terão po
deres de investigação próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço 
de seus membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas 
ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores. 

Com fundamento nesse dispositivo constitucional e na rica jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação das comissões parlamentares de 
inquérito, passemos ao exame, separadamente, dos aspectos mais relevantes 
sobre essas comissões temporárias de investigação. 

4.2. 1 . 1 . Criação 

Para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito é indispensável 
o cumprimento de três requisitos constitucionais, a saber: (a) requerimento 
de um terço dos membros da Casa Legislativa; (b) indicação de fato deter
minado a ser objeto de investigação; (c) fixação de um prazo certo para a 
conclusão dos trabalhos (temporalidade). 

O requerimento será de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, 
se a comissão parlamentar de inquérito a ser criada for dessa Casa Legislati
va. Se a comissão for criada no Senado Federal,  o requerimento deverá ser 
firmado por um terço dos senadores. No caso de comi ssão parlamentar mista 
de inquérito - CPMI, o requerimento deverá ser de um terço dos membros 
de ambas as Casas Legislativas. 

É condição indispensável para criação de comissão parlamentar de in
quérito o apontamento de um fato determinado a ser investigado. Não se 
admite a criação de uma CPI para uma investigação de objeto genérico, 
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inespecífico, abstrato. Seria, por exemplo, flagrantemente inconstitucional a 
criação de uma CPI para investigar "a corrupção no Poder Executivo", ou 
"os desvios de conduta dos membros do Poder Judiciário". 

A indicação do fato determinado tem, também, a função de atuar como 
garantia para os indivíduos atingidos pela investigação, haja vista que eles 
não estarão obrigados a prestar à comissão nenhuma informação sobre assunto 
não conexo com o fato apontado como motivador da sua criação. Com efeito, 
há decisões do Supremo Tribunal Federal desobrigando convocados por CPI 
de prestarem depoimentos, sob o argumento de que a convocação havia sido 
expedida tendo por fim a investigação de fato absolutamente estranho àquele 
especificado inicialmente como objeto das investigações. 

É certo que o fato determinado não precisa ser único. Nada impede que 
a comissão parlamentar investigue mais de um fato, desde que eles sejam 
determinados. Ademais, a indicação do fato determinado no momento da 
criação da comissão parlamentar não impede a apuràção de outros fatos 
conexos a ele, ou, ainda, de outros fatos inicialmente desconhecidos, que 
surgirem durante a investigação, bastando, para que isso ocorra, que haja 
um aditamento do objeto inicial da CPI . 1 5  Com efeito, o Supremo Tribunal 
Federal tem ressaltado que as CPis não estão impedidas de investigar fatos 
novos que se vinculem, intimamente, ao fato principal.16 

A comissão parlamentar de inquérito deve ser criada por prazo certo, vale 
dizer, é obrigatória a indicação de um prazo certo para a conclusão dos seus 
trabalhos. Essa indicação de um prazo certo, porém, não é peremptória, haja vista 
que são permitidas sucessivas prorrogações, desde que no âmbito da mesma 
legislatura, observados os requisitos regimentais para essa postergação. 

A exigência de que as sucessivas prorrogações de prazo ocorram dentro 
da mesma legislatura é restrição justificada pelo fato de que, conforme vi
mos, o término da legislatura implica encerramento obrigatório de todas as 
comissões temporárias, entre as quais se incluem as CPis. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez cum
pridos esses três requisitos, a criação da comissão parlamentar de inquérito 
é determinada no ato mesmo da apresentação do requerimento ao Presidente 
da Casa Legislativa, independentemente de deliberação plenária.17 

Significa dizer que, com a entrega do requerimento escorreito ao Presidente 
da Casa, tem-se por criada a comissão parlamentar de inquérito. Não pode, nem 
o Presidente da Casa, nem o respectivo Plenário frustrar a criação da comissão 
parlamentar, desde que os requerentes tenham cumprido fielmente os requisitos 

15 HC 71 .039/RJ, rei. Min. Paulo Brossard, 07.04.1994. 
1• HC 71 .231 ,  rei. Min. Carlos Valioso, 05.05.1994. 
17 MS 24.831 , rei. Min. Celso de Mello, 22.06.2005. 
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constitucionais para sua instalação. Não cabe ao Presidente da Casa qualquer 
apreciação de mérito sobre o objeto da investigação parlamentar. Incwnbe a 
ele, apenas, ordenar que o requerimento seja numerado e publicado. Ainda, 
segundo a Corte Maior, a publicação do requerimento tem efeito meramente 
declaratório, dando publicidade a ato anterior, constitutivo da criação da comis
são. No ato da apresentação do requerimento ao Presidente da Casa legislativa, 
desde que cumpridos os requisitos necessários, surge a comissão, cabendo aos 
subscritores do requerimento, depois de numerado, lido e publicado, reunirem
-se, com qualquer número, para materializar, de fato, sua instalação. 

Por fim, cabe-nos destacar uma relevante orientação fixada pela juris
prudência do Supremo Tribunal Federal acerca da criação de comissões 
parlamentares de inquérito nos estados. Segundo o Tribunal, por força do 
pacto federativo, o modelo federal de criação e instauração das comissões 
parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada 
pelas casas legislativas estaduais.18 

Deixou assente o Pretório Excelso que os requisitos indispensáveis e 
suficientes à criação de comissões parlamentares de inquérito encontram-se 
dispostos, estritamente, no art. 58, § 3.º, da Constituição Federal, preceito de 
observância compulsória pelas casas legislativas estaduais (principio da sime
tria). Significa dizer que os estados não poderão estabelecer outros requisitos 
para a criação de comissões parlamentares de inquérito, além dos previstos 
no art. 58, § 3 .0, da Constituição da República. Na situação concretamente 
analisada, o regimento da Assembleia Legislativa de São Paulo determinava 
que o requerimento de criação de CPI fosse submetido à deliberação do Ple
nário, disposição que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, pois, conforme destacou o Ministro Eros Grau: 

Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parla
mentares de inquérito estão dispostos, estritamente, no art. 58 
da CB/88. O requerimento de um terço dos seus membros é 
bastante e suficiente à instauração da comissão. A sujeição do 
requerimento de criação da comissão a essa deliberação equi
valeria a frustração da própria garantia. As minorias - vale 
dizer, um terço dos membros da Assembleia Legislativa - já 
não mais deteriam o direito à criação da comissão parlamentar 
de inquérito, que passaria a depender de decisão da maioria, 
tal como expressa no plenário. 

Por outro lado, deixou assente o Supremo Tribunal Federal que não há 
vedação constitucional a que as Casas Legislativas estabeleçam regimental
mente limites para a criação simultânea de CPls. Com base nessa orientação, 

•• ADI 3.61 9/SP, rei. Min. Eros Grau, 01 .08.2006. 
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o Tribunal considerou constitucional regra do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados que veda a criação de mais de cinco CPls simultâneas naquela 
Casa Legislativa, salvo mediante projeto de resolução nos termos do art. 35, 
§ 4.0, do citado Regimento.19 

· 
Por fim, vale anotar que, em tese, podem ser criadas .ÇPis . simultâneas, 

pelas duas Casas do Congresso Nacional, para investig?r o mesmo fato deter
minado. Com efeito, em razão da autonomia das Casas do Congresso Nacio
nal, é plenamente possível a criação simultânea de uma CPI da Câmara dos 
Deputados e outra CPI do Senado Federal para investigar idêntico fato. 

4.2. 1 .2. Poderes de investigação 

Determina a Constituição Federal que as comissões pé}rlamentares de inqué
rito dispõem de poderes de investigação próprios das âptoridades judiciais. 

O Professor Alexandre de Moraes destaca a imprecisão do textô consti
tucional, ao outorgar às comissões parlamentares de inquérito os "poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais", uma vez que no ordenamento 
jurídico brasileiro inexiste, em regra, o juiz-investigador, tarefa essa · deixada 
institucionalmente a cargo das Polícias Civil e Federal e do Ministério Público, 
em face da adoção do processo acusatório, onde a separação entre o juiz e 
o órgão acusador é extremamente rígida. ,Nesse sentido, completa o autor, 
seria melhor a menção aos "poderes instrutórios" dos juízes, que podem ser 
por eles exercidos durante a instrução processual penal. 

É certo, porém, que esses poderes não são ilimitados, tampouco alcançam 
todas as matérias de competência dos membros do Poder Judiciário. Com 
efeito, veremos, adiante, que há medidas determináveis pelos membros do 
Poder Judiciário que não podem ser adotadas pelas comissões parlamentares 
de inquérito, tais como a autorização para interceptação das comunicações 
telefônicas e a decretação da indisponibilidade de bens do investigado. É 
que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há, no ordena
mento constitucional brasileiro, certas medidas que só podem ser adotadas 
por membros do Poder Judiciário. Nenhum .outro órgão da �epública, nem 
mesmo as comissões parlamentares de _ inquérito, que são dotadas de poderes 
de investigação próprios das autoridades judiciais, poderá determiná;;las. São 
,as medidas protegidas pela cláusula de "reserva de jurisdição", há muito 

·· assentada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2º 

1s ADI 1 .635/DF, rei. Min. Mauricio Corrêa, 05.03.2004. 
20 Sobre a cláusula "reserva de jurisdição", consultar MS 23.4521RJ, rei. Min. Celso de Mello, 

19.09.1 999. 
. 
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A investigaçãp rea_lizada por comissão parlamentar de inquérito qualifica
-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e do
tado de finalidade própria, não se confundindo com a investigação realizada 
pela polícia judiciária e pelos ministérios públicos. Essa natureza autônoma 
da investigação parlamentar permite (l criação de comissão 'parlamentar de 
inquérito para investigar fato geteniiinad

.
o quejá esteja sendo investigado em 

inquéritos policiais ou prócessos judiciais regularmente instalados, situação 
em que as investigações .· correrão paralelamente. 

às poderes de investigação das comissões parlamentares ele inquérito 
criadas pelas Casas do Congresso Nacional não alcançam fatos Jigados es
tritamente à competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Em respeito ao pacto federativo, esses assuntos não poderão ser investigados 
por comissão parlamentar das Casas do Congresso Nacional, pois essa medi
da implicaria interferência indevida da União na esfera de autonomia desses 
entes federados, inas sim por 'comissões parlamentares criadas no âmbito das 
respectivas (Assembleia Legislativa; Câmara Legislativa e Câmara Municipal, 
respectivamente). 

Da mesma forma, os poderes da investigação parlamentar não alcançam 
os chamados 

·
atos de natureza jurisdicional, assim entendidos aqueles pra

ticados por membros do Poder Judiciário no desempenho de sua atividade 
típica (decisões judiciais). É que, · segundo a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, a intimação de magistrado para prestar esclarecimentos 
perante comissão parlamentar de inquérito sobre ato jurisdicional praticado 
ofenderia o princípio constitucional da separaÇão de Poderes, haja vista que 
a atuação do magístrado no exercício profissional é intangível, não podendo 
sofrer ingerências de outros Poderes.21 

Dessa forma, os membros do Poder Judiciário não estão obrigados a 
comparecer perante comissão parlaméntar de inquérito para prestar depoimento 
a respeito da função jurisdicional, · isto é, sobre sentenças judiciais por eles 
proferidas. O magistrado poderá ser convocado para depor perante comissão 
parlamentar, mas, tão somente, sobre sua atuação como administrador público, 
na prática de atos administrativos; se (l convocação é para depoimento a respeito 
de suas decisões judiciais, é ilegítima, por ofensa ao princípio da separação de 
Poderes, que não autoriza o controle externo da. ativid(lde jurisdicional. 

O poder de investigação das comissões. parlamentares pode incidir sobre 
integrantes da população indígena. Porém, em respeito à proteção constitucio
nal outorgada aos índios (CF, arts. 2 1 5, 2 1 6  e. 23 1 ), a comissão parlamentar 
não dispõe de poderes para convocar integrante de população indígena para 
depor em audiência a ser realizada fora da áreà indígena. O índio poderá ser 

21 HC 80.089/RJ, HC 79.441/DF, HC 80.539/PA, dentre óutros. ... . "'�· 
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ouvido pela comissão parlamentar, mas somente no âmbito da área indígena, 
em dia e hora previamente acordados com a comunidade, e com a presença 
de representante da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e de um antro
pólogo com conhecimento da mesma comunidade.22 

Por fim, esclarecemos que os poderes de investigação das comissões 
parlamentares de inquérito alcançam somente fatos determinados relacionados 
ao interesse público. Se o fato ou negócio é de interesse exclusivamente 
privado, sem nenhum nexo causal com a gestão da coisa pública, sua in
vestigação poderá ser realizada por outros órgãos do Estado, tais como as 
polícias, mas não por comissão parlamentar. Entretanto, a investigação par
lamentar poderá incidir sobre negócios privados, desde que desses advenha 
repercussão de interesse público. 

4.2.1 .3. Direitos dos depoentes 

As comissões parlamentares de inquérito têm competência para, por ato 
próprio, convocar e inquirir pessoas, seja na condição de testemunha, seja na 
condição de investigado. Podem, até mesmo, lançar mão da polícia judiciária 
para localizar testemunha cujo endereço seja desconhecido, para o fim de 
proceder à intimação. Podem, ainda, determinar a condução coercitiva de 
testemunha, no caso de recusa ao comparecimento. 

Entretanto, a comissão parlamentar tem o dever de respeitar os direitos 
constitucionais dos depoentes durante as sessões de trabalho, sob pena de 
invalidade de seus atos. 

O depoente tem o direito de permanecer calado durante o interrogatório, 
negando-se a responder àquelas indagações formuladas pelos integrantes da 
comissão parlamentar que, no seu entender, possam incriminá-lo, pois nin
guém pode ser obrigado a depor contra si mesmo. O direito constitucional ao 
silêncio (art. 5.º, inciso LXIII) pode legitimamente ser invocado pelo depoente 
sempre que, a seu critério, ou de seu advogado, as respostas a serem dadas às 
perguntas formuladas pelos parlamentares possam levar à sua autoincriminação. 

A condição de testemunha não afasta do depoente o direito constitucional 
ao silêncio. Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral, o direito ao silêncio alcança o depoente na condição de investigado e, 
também, na condição de testemunha, independentemente da formalização, ou 
não, do compromisso de dizer a verdade, sempre que a resposta à pergunta 
formulada, a critério dele, depoente, ou de seu advogado, possa atingir a 
garantia constitucional de não autoincriminação.23 

22 HC 80.240/RR, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 20.06.2001.  
23  HC 79.589/DF, rei. Min.  Octávio Gallotti, 05.04.2000. 
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O depoente pode, também, invocar o seu direito ao sigilo profissional, 
negando-se a responder às indagações relacionadas ao exercício de sua ati
vidade profissional. Alguns profissionais têm o dever legal de manter sigilo 
sobre o que sabem a respeito de seus clientes, prerrogativa que poderão in
vocar perante qualquer juízo, cível, criminal, administrativo ou parlamentar, 
como é o caso da comissão parlamentar de inquérito. 

Importante destacar que o fato de o convocado ser detentor do direito 
ao sigilo profissional não o desobriga de comparecer perante a comissão 
parlamentar de inquérito, para prestar depoimento. O detentor dessa proteção 
legal - o advogado, por exemplo - está obrigado a comparecer perante as 
comissões parlamentares de inquérito, quando convocado, mas, durante o seu 
interrogatório, caso lhe sejam feitas perguntas cujas respostas afrontariam 
o sigilo profissional, poderá invocá-lo, permanecendo em silêncio. 

Também é direito do depoente ser assistido por advogado em seus depoi
mentos nas sessões de CPI. Assim, seja na condição de i nvestigado, seja na 
condição de testemunha, os depoentes poderão se orientar com seus advogados 
durante as sessões, antes de responderem às indagações dos parlamentares. 
Logo, não poderão as comissões parlamentares de inquérito impedir que 
os depoentes façam-se acompanhar de seus advogados, tampouco impedir, 
dificultar ou frustrar o exercício, pelo advogado, das suas prerrogativas pro
fissionais, dentre as quais a de se comunicar com seus clientes durante as 
sessões de depoimento. 

Em consonância com essas garantias dos depoentes, tem afirmado o 
Supremo Tribunal Federal que "aquele que, numa CPI, ao ser interrogado, 
for injustamente atingido em sua honra ou imagem, poderá pleitear judi
cialmente indenização por danos morais ou materiais, neste último caso, se 
tiver sofrido prejuízo financeiro em decorrência de sua exposição pública, 
tudo com suporte no disposto na Constituição Federal, em seu art. 5 .0, X".24 

Vale lembrar, ainda, que os depoentes podem, a qualquer momento, 
recorrer ao Poder Judiciário, se entenderem que seus direitos estão sendo 
violados pelas comissões parlamentares de inquérito. Nesse caso, se se tratar 
de uma CPI federal, e o paciente optar pelas ações de mandado de segurança 
ou habeas corpus, deverão elas ser ajuizadas diretamente perante o Supremo 
Tribunal Federal, pois cabe a esse Tribunal processar e julgar, originariamente, 
tais remédios constitucionais quando impetrados contra atos praticados pelo 
Congresso Nacional, suas Casas e, também, por seus órgãos, como é o caso 
das comissões parlamentares de inquérito (CF, art. 1 02, I, "i"). 

Por fim, vale lembrar que os trabalhos da comissão parlamentar de 
inquérito têm caráter meramente inquisitório, de preparação para a futura 

2• HC 94.082, rei. Min. Celso de Mello, 1 4.03.2008. 
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acusação, a cargo do Ministério Público, razão pela qual não é assegurado aos 
depoentes o direito ao contraditório na fase da investigação parlamentar. 

4.2.1 .4. Competência 

Conforme vimos, o texto constitucional outorgou às comissões parlamenta
res de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, para 
o bom desempenho da função fiscalizatória própria do Poder Legislativo. 

São amplos os poderes de investigação das comissões parlamentares. Res
salvadas as medidas restritivas de direito protegidas pela cláusula de "reserva de 
jurisdição'', que só podem ser determinadas pelos membros do Poder Judiciário, a 
investigação parlamentar dispõe de importantes instrumentos para a concretização 
da sua missão constitucional de fiscalização de fatos de interesse público. 

Diante do silêncio do texto da Constituição da República, no tocante 
ao delineamento específico das competências das comissões parlamentares 
de inquérito, coube à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixar os 
precisos limites da investigação parlamentar, diante de cada caso concreto 
submetido à sua apreciação, nos termos a seguir examinados. 

As comissões parlamentares de inquérito podem convocar particulares 
e autoridades públicas para depor, na condição de testemunhas ou como 
investigados. 

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a convocação de 
testemunhas e de indiciados deve ser feita com observância das regras cons
tantes do Código de Processo Penal sobre o chamamento de indivíduos para 
participar do processo. Por isso, "não é viável a intimação por via postal ou 
por via de comunicação telefõnica. A convocação deve ser feita pessoalmente".25 

Ademais, o privilégio de que gozam certas autoridades de, no processo 
penal, marcar dia e hora para serem inquiridas deve ser observado pela CPI.26 

Note-se que o poder de convocação das comissões parlamentares de 
inquérito alcança não só autoridades públicas, inclusive Ministro de Estado 
e membros do Ministério Público, mas também quaisquer particulares. 

Na execução dessa medida, as comissões parlamentares poderão, se neces
sário, utilizar da polícia judiciária para localizar testemunha cujo endereço seja 
desconhecido, para o fim de proceder à intimação. Poderão, ainda, determinar 
a condução coercitiva da testemunha, no caso de recusa ao comparecimento. 

O poder de condução coercitiva exercido pelas comissões parlamentares 
de i nquérito, porém, não alcança o convocado na condição de investigado, 
em respeito ao princípio da não autoincriminação.27 

25 HC 71 .421,  rei. Min. Celso de Mello, 03.05.1994. 
2e HC 80.153, rei. Mln. Maurlcio Corrêa, 09.05.2000. 
27 HC 83.703/SP, rei. Mln. Marco Aurélio, 1 8.12.2003. 
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Podem, também, determinar as d iligências, as pericias e os exames 
que entenderem necessários, bem como requisitar i nformações e buscar todos 
os meios de prova legalmente admitidos. 

Na obtenção de documentos e informações necessárias à comprovação 
do fato investigado, poderão as comissões determinar a busca e apreensão 
de documentos, desde que essa medida não implique violação do domicílio 
das pessoas, porquanto a busca e apreensão domiciliar é medida da com
petência exclusiva do Poder Judiciário, em razão da reserva de jurisdição 
constitucionalmente estabelecida (art. 5.0, inciso XI). 

As comissões parlamentares de inquérito podem, ainda, determinar a 
quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do investigado. 

Cabe ressaltar que a quebra do sigilo telefônico não se confunde com a 
interceptação das comunicações telefônicas. 

A quebra do sigHo telefônico incide sobre os registros telefônicos da 
pessoa. Determinar a quebra do sigilo telefônico implica afastar a inviola
bil idade dos registros pertinentes às comunicações telefônicas pretéritas, já 
realizadas pela pessoa, e que são armazenados pela companhia telefôn ica, 
tais como: data da chamada telefônica, horário da chamada, número do 
telefone chamado, duração do uso, valor da chamada etc. Na realidade, os 
dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico são aqueles constantes 
das denominadas "contas telefônicas" do assinante da l inha telefônica. Esses 
dados integram a ampla garantia da privacidade do indivíduo, prevista no 
art. 5 .º, i nciso X, da Constituição Federal .  A quebra desse sigilo pode ser 
determinada pelas comissões parlamentares de inquérito. 

A interceptação das comunicações telefünicas ("escuta") incide sobre o 
conteúdo da conversa, vale dizer, é medida que corresponde à gravação, pela 
autoridade policial competente, do conteúdo da conversa, no momento em que 
ela ocorre. Determinar a interceptação telefünica é autorizar a autoridade policial 
competente a gravar o conteúdo da conversa, para posterior degravação e utilização 
como prova em determinado processo criminal. As comunicações telefünicas não 
podem ser violadas por determinação das comissões parlamentares de inquérito, 
haja vista que o art. 5.0, inciso XII, da Constituição Federal só permite a sua 
violação por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal. Cuida-se, portanto, de medida abrangida pela cláusula de "re
serva de jurisdição", que só pode ser determinada por ordem judicial. 

Cabe ressaltar que todas as decisões proferidas pelas comissões parlamen
tares de inquérito que impliquem restrição de direito - tais como a quebra dos 
sigilos bancário, fiscal e telefônico - só serão legítimas se forem pertinentes 
e imprescindíveis à investigação, devidamente fundamentadas, l imitadas no 
tempo e tomadas pela maioria absoluta de seus membros.28 

26 MS 25.966, rei. Min. Cezar Peluso, 1 8.05.2006. 
. ' .� · . .  ( .. 
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'.Assim, a comi

.

�sãô parlàmentar t�m a bbrlgaçã� de �otivar todas as suas, 
decisões que impliquem restrição de cOreifo, 

'
comprovan90 � pertinência t�foá: 

tiéà é a imprescindibilidade da medi(t�··e'fcepcio11al pa.fa a' i11vestigaçã<( sôb 
pena: de absoluta nulidade do seu ato;: peverá, aind�; in. 9içar o' lapso temporal 
alcançado pela medida; isto é, durant& qüe perfod() i11çi��� � yiofação do sigilo 
(quebrá do sigilo bancário relativamente aos: dois últimos anos, pôr exempló). 
A decisão, com o aténdimento de todos esses requisitos{ deverá ser tomada 
obedecendo-se ao princípio da colegialidade, isto é, a : medida só poderá 
ser adotada por deliberação da maioria absoluta dos membros da comissão 
parlamentar (e não isoladamente, pelo 5:eu' pre�ident�, po�(exemplo ). 

Por fim, sob o fundamento de que � r�gra �o § 3.(\q() ârt. 58 da CÓns
tituição Federal, à - luz do princípio federativo, é extensível aos estadós� 
-membros, o Supremo Tribunal Federàl firmou entendimento de que as 
comissões parlamentares estaduais dispõem de competência para determinar 
a quebra do sigilo bancário. 29 · · ·  . -� 

Ao firmar esse entendimento, a . Corte deixou . a.
ssênt� . que a quebra do 

sigilo· bancário é instrumento inerente e . fundamentaL �ff �'fercício da investi
gação parlamentar e que, tendo em conb a semelhança e�tre as CPis federais 
e as estaduais, impedir que esse ·instrumento fosse utilizadÔ pelos legislativos 
estaduais implicaria a criação de "elemento adicional de apoucamento das já 
institucionalmente fragilizadas unidades integrantes da Federação". · Com fundamento nessa orientaçã() firmada·pelo ��prem() Tribunal Federal, 
de que as comissões parlamentares d�' inquérito està�p�is· ppdem.determinar a 
quebra do sigilo bancário, e em outros vários julgados do T�ibunal, nos quais 
tem sido reiteradamente enfatizado que o art. 58, § 3 .0, da Constituição Federal 
é, por força do federalismo, norma extensível aos demais entes federados, 
concluímos que, na realidade, todas as orientações fimiâdas pelo Supremo 
Tribunal Federal acerca da atuação e .. ·.poderes das : c:onliSsões parlamentares 
de inquérito das Casas do Congressc> N�cional . são, talllbém, , aplicáveis) às 
CP Is criadas no âmbito dos Legislativos .dos , estados; do Distrito Federal e 
dos municípios. 

· · .  · . · · ' 

4.2.l.5 . Incompetência 

..... Os poderes de investigação das. C()!llissõe� . Pa�lalllellta.r�s de inquérito 
não. são absolutos. Eles encontram limites;.�()brétudo, 11� 9láusula "reserva de 
jurisdição" que, segundo. a sedinient�d� ju�isprudênçi�.· gg, S�premo Tribu.n�I 
Federal, reserva a competência para a prática de certas 111ecfülas exclusivamente 
aos ,membros d� Poder Judiciário, cÓnforme abaixo expêndemos. > -- -- -_ _ . _ - -__ , -
29 Aco 730/RJ, rei. Min. Joaquim Barbosa, ""·'":""'"v .. , 
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· As �oIT1issões p�JafuéJ}pires de inquérito não podem determinar qu�lquer 
espécie 

-
de prisãoi ress�l��d a  a·· possibilidade d e  prisão em flagrante. . 

·. f\s·· .. somis��es; p�rl���tares de i�quérito· não di�spõem. _de .cpmpet��cia 
para ·desre.tàr as .Pr.s�s . teli}porárias, preyentivas ou ci_uaisque.r' outras hipóté� 
ses, 5alvo ·as· P�!sõe� eIT1 .fl�grante delito, pois a Constituição F edéral resêivou 
essa pre.rrogati\ia e�clusiviiffiente ao Poder Judiciárió_. 

Lembràmos- que,• I1a realidade, a competência 
�
para detenninàr a pri

são diaJ}te ,de flagi-�n�e. . cl�Jit() não é, .. propriamente, urna prerrogativa das 
comissões parlam��t�fe.s •. ; ]nas_ sim de qualquer pessoa do povo, isto é, a 
prisão em flagrante' pode ser realizada, em tese, pór qualquer pessoa, sem 
exigência de qualifiéàçã<><. especial. Teoricamente, portanto, quando um 
membro ;de comis�ã()tPª�!àmentar de inquérito detennina ·a prisão de um 
investigado' di�.nte d� . oco�ência de suposto flagrante delito, normalmente 
por falso testemunho;30 ele não está atuilndo na condição de parlamentar, 
nem na .condição de i�tegrante da comissão; más sim como mero · cidadão, 
ao amparo · ao .Çpdig() de grocesso Penal, que faculta a qualquer do povo 
detemiin.ar a prisão Í'i�ssà·''sihÍação. :- ' ' ' ''' -� -

As comissões pâi:lâme�fues de inquérito não podem, também, determinar 
medidas càutelares dê orfjem penal ou_ civil, haja vista que o poder geral 
de cautela é exclus�vo dos,imembros do Póder Judiciário, no·•exçrcfcio de sua 
atividade jurisqicional ( e rüanifestado mediante a_ pro lação das mais diversas 
decisões de natureia . éautelar, mesmo que não expressamente previstas, tais 
como liminates, antecipaÇão de tutela etc.). 

As . medidas cautelares - de que são exemplos as prisões preventivas ·e 
temporárias, a . ind�sporiib!!idade qe bens, o arresto, o sequestro, a hipoteca 
judiciária, a proibição ·<ie. a�sentar-se do país ou da comarca etc. -, que visam 
à garaqtfr a eficácja de ulterfor responsabilização do investigado em decor
rência de sentença coiideqittória, são protegidas pela "reserva de jurisdição", 
vale dizer, só podem ·seq leterminadas pelo Poder Judiéiário. 

.. 

As comi��ões pi:1rl�m�ptares não podem det�rminar a busca e apreen
são domicilia·r. de docum�ntos, haja vistà que, ém respéito à inviolabilidade 
constitueional do donlicílbo (art. 5 .0, inciso X:I), essa medida só poderá ser 
âetenniJ]ada por orqeip J11cciicial. F , 

••. . 
As· comiss?es parlam�ntares de inquérito, qualquer que sejà o resultado 

'de suas investigações, não wodem determinar a anulaç�o dé atos do Poder 
Executivo.

· · · 
30 lembramos qüê a �frSãó pPi" . falso . fosterTiunhô, detennlnada por mêmbro de CPI, não 

será légfUma se reCélir>sobr� o investigado, tampouco sobré depoente._que tenha geixàdo 
de révelar •

.fatos que · possam incriminá-lo, .· pois, nessas hipóteses, há Incidência do · direito 
constitucionaF ao silêncio, !Ornando a prisão inválida. '. " 
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As comissões parlamentares de inquérito também não dispõem de poderes 
para determinar a quebra de sigilo judicial (segredo de justiça). Se o processo 
judicial tramita sob segredo de justiça, as comissões parlamentares não poderão 
ter acesso ao respectivo conteúdo protegido. Conforme lição do Ministro Celso de 
Mello, "as CPis carecem, ex autorilate propria, de poder jurídico para requisitar, 
revogar, cassar, impor, compartilhar ou, de qualquer outro modo, quebrar sigilo 
legal e constitucionalmente imposto a processo judiciário".3 1 

Vale lembrar, ainda, que as comissões parlamentares de inquérito 
não podem autorizar a in terceptação das  comunicações telefônicas 
("escuta"). Deveras, essa excepcional medida só pode ser determinada 
por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução pro
cessual penal, nos estritos termos do art. 5.0, inciso XII, da Constituição 
da República. 

Pelo até aqui exposto, verifica-se que o papel das comissões parlamentares 
de inquérito é o de investigação. Não dispõem elas de competência para 
processar e julgar os investigados, com o fim de apurar a sua responsabilidade 
civil ou penal. Não lhes cabe, sequer, o papel de acusar os investigados, por 
meio da formulação da competente denúncia. Sua função é somente inves
tigar, produzir provas acerca do fato determinado que fundamentou a sua 
criação. Vale dizer, CPI não acusa, não processa, não julga, não condena, 
não impõe pena! 

Com efeito, o papel da comissão parlamentar esgota-se na elaboração do 
relatório final da investigação. Concluídas as investigações, se forem apurados 
ilícitos, o relatório será encaminhado ao Ministério Público, para que este 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Evidentemente, o 
relatório poderá também, se for o caso, ser encaminhado a outros órgãos de 
Estado (à Secretaria da Receita Federal do Brasil ou ao Tribunal de Contas 
da União, por exemplo), para a adoção de providências de sua alçada, no 
tocante à responsabilização dos infratores. 

Por fim, destacamos que, no intuito de conferir maior efetividade às 
ações resultantes das investigações realizadas pelas comissões parlamentares 
de inquérito das Casas do Congresso Nacional, foi editada a Lei 1 0.00 1 ,  de 
04.09.2000, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem ado
tados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões 
das comissões parlamentares de inquérito. 

Essa lei estabelece, dentre outros aspectos, que os Presidentes da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional 
encaminharão o relatório da comissão parlamentar de inquérito respectiva, 
e a resolução que o aprovar, aos chefes do Ministério Público da União 

31 MS 27.483, rei. Mln. Cezar Peluso, 14.08.2008. 
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ou dos estados, ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com 
poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua com
petência. 

Por sua vez, a autoridade a quem for encaminhado o relatório de con
clusão da investigação da comissão parlamentar de inquérito informará ao 
presidente da Casa Legislativa, no prazo de trinta dias, as providências ado
tadas ou a justificativa pela omissão, sob pena de sanções administrativas, 
civis e penais. 

A citada lei estabelece, ainda, que o processo ou procedimento instau
rado em decorrência do relatório da comissão parlamentar de inquérito terá 
prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de 
habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. 

4.2 . 1 .6. Controle judicial 

A atuação das comissões parlamentares de inquérito submete-se à fisca
lização do Poder Judiciário, sempre que qualquer pessoa invoque a proteção 
deste, diante de lesão ou ameaça a direito que entenda existir. 

Em se tratando de comissão de inquérito das Casas do Congresso Na
cional, o foro para o ajuizamento dos remédios constitucionais mandado de 
segurança e habeas corpus é o Supremo Tribunal Federal, pois cabe à Corte 
Maior apreciar, originariamente, essas ações quando impetradas contra atos 
do Congresso Nacional, de suas Casas e seus respectivos órgãos, como são 
as comissões parlamentares de inquérito (CF, art. l 02, 1, "i"). 

O controle judicial da atuação das CPis, nos últimos tempos, tem sido 
frequentemente provocado, e não são raras as decisões judiciais invalidando 
atos por elas praticados, ou, preventivamente, assegurando o exercício de 
direitos constitucionalmente positivados, como o direito ao silêncio, a pessoas 
convocadas para depor. 

Acerca do tema - controle judicial da atuação das CPis -, faz-se opor
tuno registrar estas precisas palavras do Ministro Celso de Mello, relator no 
MS 24.83 1 /DF, julgado em 22.06.2005: 

A ocorrência de desvios jurídico-constitucionais nos quais incida 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito justifica, plenamente, o 
exercício, pelo Judiciário, da atividade de controle jurisdicional 
sobre eventuais abusos legislativos (RTJ 1 73/805-8 1 0, 806)� , . u:; �JJ.' 
sem que i�s� caracterize situação de i l:gí�ima interferê�cia n,�; :,mí •>Í:>:->q 
esfera orgamca de outro Poder da Republica. . h:Jkr<[r'<l>l!.í:f 

: .'( · : ·. 
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De outro aresto, no qual Celso de Mello também foi o relator, merece 
extração esta bela passagem (MS 23.452/RJ, julgado em 1 6.09. 1 999): 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio 
da limitação de Poderes, teve por objetivo instituir modelo 
destinado a impedir a fonnação de instâncias hegemônicas de 
poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano 
político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de 
qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da 
soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercício 
abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que 
transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem, 
pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, 
atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar 
os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, 
inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inqué. rito, quando inddir em abuso .de poder ou em desvios incons-
titucionais, no desempenho de sua competência investigatória. 

Nessa esteira, conforme acima afirmado, a Corte Constitucional tem, 
amiúde, exercido efetivo controle sobre a atuação abusiva de CPis, cabendo 
mencionar, como causas especialmente recorrentes de invalidação de atos, a 
ausência de motivação e a falta de razoabilidade. São situações em que as 
CPis convocam pessoas para depor sem qualquer comprovação da pertinência 
temática (pessoas que não possuem nenhum nexo comprovado com os fatos 
investigados), ou determinam quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico 
sem demonstração da sua imprescindibilidade para as investigações, ou deter
minam arbitrariamente a prisão de investigado ou testemunha, dentre outras. 
Em todos esses casos, o Poder Judiciário, quando provocado, pode e deve 
invalidar a atuação arbitrária da CPI, sem que isso possa ser considerado 
ofensa ao princípio da separação dos poderes ou ingerência de um Poder em 
atos interna corporis de outro Poder (a atuação da CPI, embora seja uma 
atuação político-jurídica, não é assunto interno do Poder Legislativo, mas 
sim exercício da atribuição constitucional de fiscalização, típica deste Poder, 
de interesse de toda a sociedade e sujeita aos mais amplos mecanismos de 
controle, como é próprio de atividades dessa ordem). 

4.2.1 .7. Publicidade 

Conforme vimos, as comissões parlamentares de inquérito dispõem 
de amplos poderes de acesso a documentos e informações sigilosos, es
pecialmente quando determinam a quebra dos sigilos bancário, fiscal e 
telefônico. 
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A violação dos dados sigilosos visa a assegurar êxito à investigação, 
sempre que essas medidas excepcionais se mostrarem imprescindíveis à com
provação dos fatos. Obtidos os dados sigilosos, poderão eles ser licitamente 
util izados pela comissão parlamentar para a elaboração do relatório final dos 
seus trabalhos, bem como para a realização das comunicações destinadas ao 
Ministério Público ou a outros órgãos do Poder Público, para os fins a que 
se refere o art. 58, § 3.0, da Constituição (promoção da responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores). 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 
comissão parlamentar e seus respectivos membros não poderão conferir 
publicidade indevida aos dados sigilosos obtidos em razão das investiga
ções de sua competência. É que, conforme tem reiteradamente enfatizado o 
STF, o acesso a dados sigilosos por parte das comissões parlamentares de 
inquérito é medida excepcional, autorizada nos exatos limites da necessidade 
de esclarecimento dos fatos investigados, de modo que à autoridade que a 
decrete impõe-se o dever jurídico de manter íntegros os dados sigilosos, em 
relação às pessoas destituidas de interesse juridico no teor dos dados e no 
desenvolvimento da investigação ou do processo. 

Assim, como depositária legal dos dados sigilosos, a comissão parla
mentar não os pode desvelar nem revelar a outrem, de modo direto nem 
indireto, em sessão pública, violando-lhes o segredo que remanesce para 
todas as demais pessoas estranhas aos fatos objeto da investigação, mas 
poderá, como é óbvio, deles usar e dispor sem restrições, em sessão re
servada, cuja presença seja limitada a seus membros, ao ora impetrante e 
a seu defensor.32 

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal tem deixado assente em 
seus julgados que constitui conduta altamente censurável - com todas as 
consequências jurídicas (inclusive aquelas de ordem penal) que dela possam 
resultar - a transgressão, por qualquer membro de uma comissão parlamentar 
de inquérito, do dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo concernente 
aos dados a ela transmitidos. 

4.3. Plenário 

O Plenário é o órgão de deliberação máxima de cada Casa Legislativa, 
composto por todos os parlamentares que a integram. 33 

32 MS 23.452/RJ, rei. Min. Celso de Mello, 16.09.1999. 
'3 Atualmente, a Câmara dos Deputados é composta por 51 3 deputados e o Senado Federal 

por 61 senadores. 
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5. REUNIÕES 

O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 1 7  de julho e de l .º de agosto a 22 de dezembro.34 

Esse período em que ordinariamente o Congresso Nacional se reúne 
recebe a denominação de sessão legislativa ordinária (SLO). Cada sessão 
legislativa ordinária é composta de d ois períodos legislativos, um em cada 
semestre (02.02 a 1 7.07 e 1 .º.08 a 22. 1 2). Os intervalos entre os períodos 
legislativos são chamados de períodos de recesso parlamentar. 

Cada legislatura tem a duração de quatro anos, compreendendo quatro 
sessões legislativas ordinárias ou oito períodos legislativos. 

O conceito de legislatura não deve ser confundido com o de sessão 
legislativa. Sessão. legislativa é o período anual de trabalho das Casas do 
Poder Legislativo. Legislatura é o período quadrienal em que ocorre mudança 
da composição das Casas Legislativas, por meio de novas eleições. Como a 
legislatura tem a duração de quatro anos, diz-se que ela corresponde a quatro 
sessões legislativas ordinárias. Mas, juridicamente, são conceitos distintos: um 
ligado ao período de trabalho das Casas Legislativas, outro ligado à mudança 
da composição dessas Casas. 

Determina a Constituição que a sessão legislativa não será interrompida 
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias - LDO (art. 
57, § 2.º). Como o texto constitucional impõe a aprovação e devolução do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias para sanção do Presidente da Re
pública até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (ADCT, 
art. 35, § 2.0, II), temos que, se até 1 7  de julho ele não for aprovado, a 
sessão legislativa será automaticamente prorrogada, até que ocorra a referida 
aprovação. Note-se que se o projeto de lei não for aprovado até o mês de 
agosto, não haverá recesso no mês de julho, mas sim continuidade da sessão 
legislativa ordinária neste período. 

Durante os períodos de recesso, a Constituição prevê a possibilidade de 
convocação extraordinária do Congresso Nacional, hipótese em que temos a 
denominada sessão legislativa extraordinária (SLE). 

A convocação extraordinária do Congresso Nacional poderá ser efetiva
da, a depender da hipótese autorizadora, pelo Presidente da República, pelo 
Presidente do Senado Federal, pelo Presidente da Câmara dos Deputados 
ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas 
(CF, art. 57, § 6.º). 

34 As reuniões marcadas para essas datas serilo transferidas para o primeiro dia útil subse
quente, quando recalrem em sábados, domingos ou feriados (CF, art. 57, § 1 .º). 
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O Presidente do Senado Federal poderá convocar extraordinariamente o 
Congresso Nacional nas hipóteses de decretação de estado de defesa ou de 
intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de 
sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da 
República. 

Em caso de urgência ou interesse público, a convocação poderá ser feita 
pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas 
as Casas, mas, nestas hipóteses, a convocação dependerá de aprovação da 
maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

Note-se que somente a convocação feita pelo Presidente do Senado 
Federal tem a força de, por si, forçar a reunião extraordinária do Congres
so Nacional, haja vista que sua manifestação de vontade não dependerá 
de aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional. As convocações realizadas pelos demais legitimados dependerão 
de aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional. 

Determina a Constituição que na sessão legislativa extraordinária o Con
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado 
(CF, art. 57, § 7.º). Essa regra, porém, não impede a apreciação de matérias 
variadas, constantes de medidas provisórias em vigor na data da convocação. 
Isso porque, se houver medidas provisórias em vigor na data de convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas 
na pauta da convocação, independentemente da matéria por elas disciplinada 
(art. 57, § 8.0). Portanto, ainda que o motivo invocado para a convocação 
extraordinária do Congresso Nacional seja outro, absolutamente distinto, as 
medidas provisórias em vigor na data da convocação deverão ser, obrigato
riamente, incluídas na pauta. 

Não há mais nenhum pagamento extra para os parlamentares em razão 
da convocação extraordinária do Congresso Nacional. Em resposta ao clamor 
popular, o legislador constituinte derivado incluiu disposição expressa no texto 
constitucional, vedando o pagamento de parcela indenizatória em razão da 
convocação extraordinária (art. 57, § 7.º, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional 50/2006). Os pagamentos extras, que eram conhecidos como 
jetons, não mais existem. Atualmente, portanto, durante a sessão legislativa 
extraordinária os parlamentares só recebem os seus subsídios, pura e sim
plesmente, tal como os recebem durante os trabalhos da sessão legislativa 
ordinária, e tal como os receberiam durante o recesso. 

No primeiro ano da legislatura, os trabalhos das Casas Legislativas co
meçam mais cedo, em 1 .0 de fevereiro, com as sessões preparatórias, para 
a posse de seus membros e a eleição das respectivas Mesas. As sessões 
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preparatórias ocorrem nas duas Casas Legislativas e, na prática, já integram 
a sessão legislativa ordinária. 

Vimos que, normalmente, os períodos de recesso parlamentar são de 1 8  a 
3 1  de julho e de 23 de dezembro a 1 .0 de fevereiro, ressalvada a prorrogação 
da sessão legislativa ordinária em virtude da não aprovação do projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias. Mas, em razão da reunião das Casas para as 
sessões preparatórias, no primeiro ano da legislatura o recesso termina em 
3 1  de janeiro. 

Vale lembrar que durante os períodos de recesso funciona a Comissão 
Mista Representativa do Congresso Nacional, que, porém, não dispõe de 
competência legislativa, mas sim de preservar as competências do Congresso 
Nacional e representá-lo oficialmente, na forma estabelecida no regimento 
comum (CF, art. 58, § 4.0). 

6. ATRIBUIÇÕES 

6.1 .  Atribuições d o  Congresso Nacional 

O Congresso Nacional é o órgão legislativo federal, cabendo a ele, nos 
termos do caput dó art. 48 da Constituição Federal, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União. 

Dito isso, o legislador constituinte arrolou, em caráter meramente exem
plificativo, as atribuições do Congresso Nacional, nos incisos dos arts. 48 e 
49 da Constituição, nos termos seguintes: 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presi
dente da República, não exigida esta para o especificado nos 
arts. 49, 5 1  e 52, dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre: 
1 - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 
anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de 
curso forçado; 
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento; 
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e 
bens do domínio da União; 
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas 
de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias 
Legislativas; 
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Vll - transferência temporária da sede do Governo Federal; 
VIII - concessão de anistia; 
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios 
e organização judiciária e do Min istério Público do Distrito 
Federal; 
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; 

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da adminis
tração pública; 
XII  - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições 
financeiras e suas operações; 
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida 
mobiliária federal; 
XV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4.º; 1 50, I I ;  
1 53,  l I I ;  e 1 53,  § 2.0, 1 .  

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
1 - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos in
ternacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional; 
11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a 
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, 
ressalvados os casos previstos em lei complementar; 
11I - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica a se ausentarem do Pais, quando a ausência exceder 
a quinze dias; 
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar 
o estado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas; 
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exor
bitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa; 
VI - mudar temporariamente sua sede; 
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os 
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4.0, 
1 50, II, 1 53,  I I I, e 1 53, § 2.0, I ;  
VII I  - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4.º, 1 50, I I ,  1 53, I I I ,  e 1 53,  § 2.º, I ;  
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IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos 
de governo; 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da adminis
tração indireta; 
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em 
face da atribuição normativa dos outros Poderes; 
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão 
de emissoras de rádio e televisão; 
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas 
da União; 
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a 

. atividades nucleares; 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras ind.ígenas, a exploração e o aprovei
tamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais; 
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares. 

As matérias do art. 48 deverão ser disciplinadas por meio de lei (or
dinária ou complementar, conforme o caso), haja vista que, em relação a 
elas, o texto constitucional exige a sanção do Presidente da República. Com 
efeito, como as leis ordinárias e complementares são as únicas espécies do 
processo legislativo federal que, depois de aprovadas pelo Congresso Na
cional, submetem-se à sanção do Presidente da República, conclui-se que 
as matérias enumeradas nos incisos do art. 48 da Constituição só poderão 
ser disciplinadas por essas espécies normativas (no caso das matérias que 
possam ser disciplinadas mediante lei ordinária poderá, evidentemente, ser 
utilizada a medida provisória, desde que não se trate de matéria vedada a 
esta espécie nonnativa; se a medida provisória, no Congresso Nacional, so
frer alterações em seu texto, o resultante projeto de lei de conversão deverá, 
igualmente, depois de aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional, 
ser submetido à sanção do Presidente da República). 

No tocante às matérias arroladas no art. 49 da Constituição a conclusão 
é distinta, porque o caput desse dispositivo implicitamente dispensa a sanção 
do Presidente da República, o que induz à conclusão de que elas deverão ser 
reguladas por meio de decreto legislativo. Com efeito, o decreto legislativo 
é ato de competência exclusiva do Congresso Nacional, aprovado pelas duas 
Casas Legislativas, por deliberação de maioria simples, promulgado pelo 
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presidente da Mesa do Congresso Nacional e que não se submete à sanção 
ou veto do Presidente da República. 

Por fim, vale lembrar que o Congresso Nacional, por ser o Poder Le
gislativo nacional, edita não só normas em nome do ente federado central 
(União), mas também normas que vinculam todos os entes federados. 

Assim, situações há em que o Congresso Nacional atua como legislador 
federal, restritamente, isto é, edita normas que só alcançam os órgãos, enti
dades e agentes federais. É o que ocorre, por exemplo, quando o Congresso 
Nacional edita uma lei versando sobre regime jurídico dos servidores públicos 
federais, ou quando edita uma lei que estabeleça a hipótese de incidência 
de um tributo federal, como uma contribuição de intervenção no domínio 
econômico. Diz-se, nesses casos, que o Congresso Nacional está editando leis 
federais (em sentido estrito), vale dizer, leis que somente d izem respeito 
à pessoa j urídica União. 

Mas o Congresso Nacional atua, também, como legislador nacional,  quan
do edita leis que vinculam todos os entes federados. Por exemplo, quando 
o Congresso Nacional produz uma lei de normas gerais no desempenho da 
competência concorrente (CF, art. 24, § l .º), tal norma obriga todos os entes 
federados, que não poderão contrariá-la, sob pena de inconstitucionalidade. 
Ainda exemplificando, no uso da competência para editar lei que veicule 
normas gerais de licitações e contratos administrativos (CF, art. 22, inciso 
XXVII) ou da competência para editar lei que contenha normas gerais sobre 
concessão e permissão de serviços públicos (CF, art. 1 75, parágrafo único), 
o Congresso Nacional está atuando como legislador nacional ,  pois essas 
leis obrigam todos os entes federados . Nessas situações, costuma-se dizer 
que houve a edição de leis nacionais (em contraposição às leis federais em 
sentido estrito, que só se aplicam ao ente federado União). 

Vale lembrar, ainda, uma terceira atuação do Congresso Nacional ,  como 
poder constituinte derivado reformador, quando modifica a Constituição 
Federal por meio da elaboração de emendas constitucionais, segundo os 
processos constitucionais de revisão (ADCT, art. 3.0) ou reforma (CF, art. 60), 
casos em que, evidentemente, há vinculação de todos os entes federados . 

6.2. Atribuições da Câmara dos Deputados 

As matérias da competência privativa da Câmara dos Deputados estão 
enumeradas no art. 5 1  da Constituição, nos termos seguintes: 

Art. 5 1 .  Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República 
e os Ministros de Estado; 
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I I  - proceder à tomada de contas do Presidente da República, 
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 

I I I  - elaborar seu regimento interno; 

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e 
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias; 

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos 
do art. 89, VI I .  

Afinnar que essas matérias são da competência privativa da Câmara dos 
Deputados significa dizer que serão elas discipl inadas por resol ução dessa 
Casa Legislativa, promulgada pelo presidente de sua Mesa, sem nenhuma 
interferência do Senado Federal ou do Presidente da Repúbl ica. 

Há, porém, uma exceção a essa regra. De fato, dispõe o inciso IV do 
art. 5 1  da Constituição que compete privativamente à Câmara dos Deputados 
"a i niciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias". Desse modo, a 
Câmara dos Deputados não mais dispõe de competência para a fixação da 
remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços por meio de 
resolução. A Casa Legislativa tem, apenas, a in iciativa de lei sobre essa 
matéria, isto é, compete privativamente a ela apresentar o respectivo projeto 
de lei ,  mas este deverá, depois de aprovado pelas duas Casas Legislativas, 
ser submetido à sanção ou veto do Presidente da República. 

Essa importante modificação - exigência de lei  para a fixação da re
muneração dos servidores da Câmara dos Deputados - foi introduzida pela 
Emenda Constitucional 1 9/ 1 998, que retirou dela a competência privativa 
para fixar, por resolução própria, a remuneração dos seus cargos, empregos 
e funções públicos. 

Por último, duas observações importantes acerca do inciso 1 do art. 5 1  
da Constituição, que estabelece a competência privativa da Câmara dos De
putados para autorizar a instauração de processo contra M inistros de Estado, 
Presidente e Vice-Presidente da República. 

A primeira observação d iz respeito, especificamente, à exigência de · 
autorização da Câmara dos Deputados para formação de processo contra 
os M i n is tros de Estad o .  Embora a Constituição não o tenha textualmente 
estabelecido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal finnou entendi
mento de que essa necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, 
no tocante aos Ministros de Estado, restringe-se aos crimes comuns e de 
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responsabil idade conexos com os da mesma natureza imputados ao Presi
dente da República.35 

Significa dizer que só há que se falar em exigência de autorização prévia 
da Câmara dos Deputados, no tocante aos Ministros de Estado, se o crime a 
eles imputado, comum ou de responsabil idade, guardar conexão com deli to 
da mesma natureza imputado ao Presidente da República. Inexistindo essa 
conexão, se os crimes de responsabil idade forem autônomos, não conexos 
com infrações da mesma natureza do Presidente da República, os Ministros 
serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sem necessidade 
de autorização prévia da Câmara dos Deputados. 

A segunda observação diz respeito à natureza jurídica da autorização da 
Câmara dos Deputados em relação aos órgãos julgadores. 

Sabemos que, após autorização da Câmara dos Deputados, o Presidente 
da República irá a julgamento perante o Senado Federal, nos crimes de res
ponsabilidade, ou perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais 
comuns (CF, art. 86). Diferentemente, os Ministros de Estado são julgados 
pelo Supremo Tribunal Federal tanto nos crimes comuns quando nos crimes 
de responsabilidade (CF, art. 1 02,  1, "c"), salvo se estes últimos guardarem 
conexão com del ito praticado pelo Presidente da República, hipótese em 
que a competência para o julgamento desloca-se para o Senado Federal 
(CF, art. 52, 1). 

A questão, então, é saber se a autorização da Câmara dos Deputados 
obriga os órgãos julgadores. Se houver autorização da Câmara dos Deputados, 
o Senado Federal estará obrigado a instaurar o processo de julgamento dos 
crimes de responsabilidade? Ou, diversamente, mesmo com a autorização 
da Câmara dos Deputados, o Senado teria discricionariedade para decidir se 
julga ou não julga a autoridade? A autorização da Câmara dos Deputados 
impõe ao Supremo Tribunal Federal a obrigação de aceitar a denúncia ou 
queixa-crime contra a autoridade? 

No tocante ao julgamento de competência do Senado Federal, o entendi
mento é de que a autorização da Câmara dos Deputados obriga a instauração 
do processo para apuração dos crimes de responsabil idade. Uma vez admitida 
a acusação pela Câmara dos Deputados, não cabe ao Senado Federal emitir 
novo juízo, furtando-se ao julgamento da autoridade. Portanto, se houver 
autorização prévia da Câmara dos Deputados, é certo que o Senado Federal 
procederá ao julgamento da autoridade pelo crime de responsabilidade. 

O mesmo não ocorre, porém, com os julgamentos de competência do 
Supremo Tribunal Federal. Mesmo havendo autorização da Câmara dos De
putados, o Tribunal Excelso não estará obrigado a proceder ao julgamento da 

" QCRQO 427/DF, rei. Min. Moreira Alves, 14.03.1 990. 
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autoridade. Admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, nada impede 
que o Supremo Tribunal Federal determine o arquivamento da denúncia ou 
queixa-crime, se entender que não há elementos suficientes para a instauração 
do processo. 

6.3. Atribuições do Senado Federal 

As competências privativas do Senado Federal estão enumeradas no art. 
52 da Constituição Federal, nos termos seguintes: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

1 - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública nos crimes de responsabilidade, bem co1110 os Ministros 
de Estado e os Comandantes da Marinha, do EXército e da Ae
ronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral 
da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 
pública, a escolha de: 

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo 
Presidente da República; 

e) Governador de Território; 

d) Presidente e diretores do banco central; 

e) Procurador-Gera\ da República; 

t) titulares de outros cargos que a lei detenninar; 

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em 
sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de 
caráter pennanente; 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de 
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter
ritórios e dos Municípios; 

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites 
globais para o montante da divida consolidada da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; · 
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações 
de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público federal; 
Vl l l  - dispor sobre limites e condições para a concessão 
de garantia da União em operações de crédito externo e 
interno; 
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante 
da dívida mobiliâria dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei de
clarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal; 
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exo
neração, de oficio, do Procurador-Geral da República antes do 
término de seu mandato; 
XII - elaborar seu regimento interno; 
xm - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e 
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentârias; 
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos 
do art. 89, VII; 
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema 
Tributârio Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e 
o desempenho das administrações tributârias da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parâgrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará 
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se 
a condenação, que somente serâ proferida por dois terços dos 
votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, 
por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 
dás demais sanções judiciais cabíveis. 

489 

Essas matérias da competência privativa do Senado Federal são disci
plinadas por resolução dessa Casa Legislativa, promulgada pelo presidente 
de sua Mesa, sem . nenhuma interferência da Câmara dos Deputados ou do 
Presidente da República. 

Porém, assim como vimos em relação à Câmara dos Deputados, o Senado 
Federal não mais dispõe de competência para fixar, por resolução própria, a 
remuneração dos seus cargos, empregos e funções públicos. O Senado Fe� 
dera! dispõe, apenas, da iniciativa de lei sobre essa matéria, isto é, compet� 
privativamente ao Senado Federal apresentar o respectivo projeto de leh>111�

,�J 
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este deverá, depois de aprovado pelas duas Casas Legislativas, ser submetido 
à sanção ou veto do Presidente da República (art. 52, XIII). 

Essa importante modificação - exigência de lei para a fixação da remu
neração dos servidores do Senado Federal - foi introduzida pela Emenda 
Constitucional 1 9/1 998, que retirou dessa Casa a competência privativa 
para fixar, por resolução própria, a remuneração dos seus cargos, empregos 
e funções públicos. 

Quando o Senado Federal julga as autoridades enumeradas nos incisos 1 e 
Il do art. 52 da Constituição, temos o denominado processo de impeachment, 
situação em que o Senado Federal, sob a presidência do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, atuará como verdadeiro "tribunal político". 

O impeachment nada mais é do que o impedimento da autoridade para 
o exercício do cargo ou mandato, em razão da prática de crime de res
ponsabilidade. Além da perda do mandato, que só poderá ser imposta por 
deliberação de dois terços dos membros do Senado Federal, a condenação 
impõe a inabilitação, por oito anos, para o exercício de qualquer função 
pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis (CF, art. 52, 
parágrafo único). 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a renúncia 
ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, não paralisa o processo 
de impeachment. 36 Segundo a Corte Maior, a renúncia não faz cessar a ju
risdição do Senado Federal para prosseguir no julgamento do processo de 
impeachment porque, embora uma das penas cominadas - a perda do cargo 
- realmente não mais tenha como ser aplicada, a outra pena - inabilitação 
para o exercício de funções públicas por oito anos - poderá ser aplicada sem 
qualquer óbice, desde que procedente a denúncia e condenada a autoridade. 

Destacamos que o art. 52, inciso II, da Constituição Federal, ao prever a 
possibilidade de o Senado Federal julgar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal nos crimes de responsabilidade, consagra uma situação excepcional 
no âmbito do sistema dos freios e contrapesos, em que um membro do 
Poder Judiciário é julgado pelo Poder Legislativo. Essa hipótese representa, 
também, uma ressalva à vitaliciedade dos magistrados (CF, art. 95, 1), haja 
vista que eventual condenação imposta pelo Senado Federal a Ministro do 
Supremo Tribunal Federal implicará o impeachment deste para o exercício 
do cargo. Constitui, outrossim, uma ressalva à vitaliciedade dos magistrados 
e dos integrantes do Ministério Público que atuam como membros do Conse
lho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, pois 
estes também podem perder seus cargos em decorrência de condenação, no 
Senado Federal, pela prática de crime de responsabilidade. 

:l6 MS 21 .689/DF, rei. Min. Carlos Valioso, 1 6. 12. 1 993. 
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Por fim, ressaltamos que as iniciativas privativas reservadas às Casas do 
Congresso Nacional para iniciar o processo legislativo de elaboração das leis 
(arts. 5 1 ,  IV, parte final, e 52, XIII, parte final) não podem ser confundidas 
com a competência privativa das mesmas Casas para o tratamento das matérias 
que lhes são próprias, enumeradas em todos os incisos dos citados arts. 5 1  e 
52 da Constituição. Nas hipóteses de iniciativa privativa de lei (arts. 5 1 ,  IV, 
parte final, e 52, XIII, parte final), as Casas Legislativas dispõem, apenas, 
do poder de apresentar o projeto de lei sobre a respectiva matéria, devendo 
esta ser disciplinada em texto de lei, sujeitando-se, portanto, à sanção ou veto 
do chefe do Executivo. Ao contrário, nas hipóteses de competência privativa 
para tratar das matérias de seu interesse (incisos dos arts. 5 1  e 52), a Casa 
Legislativa o fará por meio da aprovação de resoluções, ato legislativo que 
não se submete à sanção ou veto do chefe do Executivo. 

O mesmo ocorre em relação à atribuição do Congresso Nacional para 
dispor, mediante lei, sobre as matérias de .competência da União, arroladas 
no art. 48 da Constituição Federal. Em relação a essas matérias, caberá ao 
Congresso Nacional, como órgão legislativo federal, discipliná-las por lei, 
isto é, aprovando o respectivo projeto de lei e submetendo-o à apreciação 
do chefe do Executivo, para sanção ou veto. 

Mas, quem terá a iniciativa de lei sobre essas matérias do art. 48 da 
Constituição? Bem, o projeto de lei poderá ser apresentado pelos próprios 
congressistas ou por quaisquer dos demais legitimados para tal (CF, art. 6 1 ), 
exceto no caso de matéria cuja i niciativa tenha sido reservada a certo órgão, 
hipótese em que o Congresso Nacional só poderá discipliná-la a partir da 
apresentação do respectivo projeto de lei pelo detentor da iniciativa. Por 
exemplo, cabe ao Congresso Nacional dispor, por meio de lei, sobre a criação 
e extinção de Ministérios (art. 48, XI); porém, ele só poderá legislar a partir 
da apresentação do respectivo projeto de lei pelo Presidente da República, 
porque essa matéria é de iniciativa privativa do chefe do Executivo (art. 6 1 ,  
§ l .º, inciso II, alínea "e"). 

6.4. Convocação e pedidos de informação a M inistro de Estado 

Conforme vimos, o exercício da função típica fiscalizatória pelo Poder 
Legislativo materializa-se por meio dos controles político-administrativo e 
financeiro-orçamentário. 

No âmbito do controle político-administrativo, além da investigação por 
meio das comissões parlamentares de inquérito, estabelece a Constituição a 
possibilidade de que órgãos do Legislativo convoquem ou solicitem infor
mações a Ministro de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados ao Presidente da República para prestarem esclarecimentos, pes
soalmente ou por escrito, na fonna prescrita no art. 50, a seguir transcrito: 
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Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 
qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de 
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordina
dos à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, 
infonnações sobre assunto previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 
§ l .º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado 
Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comis
sões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa 
respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério. 
§ 2.º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste 
artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas. 

7. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS 

A Constituição Federal estabelece um conjunto de prerrogativas e vedações 
aos parlamentares, para que o Poder Legislativo e os seus membros, individual
mente, tenham condições de atuar com independência e liberdade no desem
penho de suas funções constitucionais. Esse conjunto de regras - estabelecido 
nos arts. 53 a 56 da Constituição - é denominado Estatuto dos Congressistas. 

Essas prerrogativas não devem ser vistas como privilégios pessoais dos 
ocupantes dos mandatos eletivos, mas sim como garantias destinadas à proteção 
da função por eles desempenhada, no intuito de resguardar o seu indepen
dente e livre exercício, sem ingerências dos demais Poderes da República. 
Atuam, por isso, como garantia da independência do Legislativo perante os 
outros Poderes, afastando, em relação aos parlamentares, o cerceamento da 
l iberdade de pensamento, bem como a possibilidade de abusos, pressões, 
prisões e processos arbitrários. 

Por esse motivo, as prerrogativas parlamentares, incluídas todas as espécies 
de imunidades, são de ordem pública e não admitem renúncia. Assim, ainda 
que o parlamentar queira abrir mão de suas imunidades, não poderá fazê-lo, 
pois todas elas são irrenunciáveis. Qualquer ato nesse sentido não produzirá 
nenhum efeito jurídico, nem perante a Casa Legislativa a que pertença, nem 
frente ao Poder Judiciário.37 

37 Não têm sido raros os parlamentares que, diante de denúncia de irregularidades, discursam 
afirmando que, em prova de sua inocência, renunciarão a todas as imunidades processuais, 
para que sejam Investigados e incriminados como cidadãos comuns. Trata-se de ato de-
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Significam verdadeira condição de independência do Poder Legislativo 
em face dos demais poderes e garantia da liberdade de pensamento, palavra 
e opinião, sem a qual inexistirá Poder Legislativo independente e autônomo, 
que possa representar, com fidelidade e coragem, os interesses do povo e do 
país (Alexandre de Moraes). 

Examinaremos, nos itens seguintes, o conjunto de regras que consubstancia 
o Estatuto dos Congressistas, a saber: (a) as imunidades, (b) as prerrogativas 
de foro, de serviço militar, de vencimentos e de isenção do dever de teste
munhar e (c) as incompatibil idades. 

7 . 1 . Imunidades 

As imunidades são prerrogativas, frente ao Direito comum, outorgadas 
constitucionalmente aos membros do Congresso Nacional, para que eles 
possam exercer suas funções constitucionais com independência e liberdade 
de manifestação, por meio de palavras, discussão, debate e votos. 

As imunidades parlamentares são tradicionalmente classificadas em: 
imunidade material (também denominada inviolabilidade material) e imu
nidade formal (ou processual). 

7. 7. 7. Imunidade material 

A imunidade material está prevista no caput do art. 53 da Constituição, 
que determina que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penal
mente, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. 

A imunidade material protege o congressista da incriminação civil, penal 
ou disciplinar em relação aos chamados "crimes de opinião" ou "crimes da 
palavra", tais como a calúnia, a difamação e a injúria. Trata-se de prerrogativa 
concedida aos congressistas para o exercício de sua atividade legislativa com 
ampla liberdade de expressão, fomentando o debate de ideias, a discussão e 
o voto nas questões

. 
de interesse dos seus representados. 

A imunidade material exclui a própria natureza delituosa do fato, que, 
de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime 
contra a honra. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, carac-

magógico. sem nenhum respaldo juridico. Se quisessem mesmo responder às denúncias 
como cidadãos comuns, sem o beneficio de nenhuma prerrogativa parlamentar, seriam 
obrigados a renunciar aos mandatos. Caso contrário, os parlamentares somente poderão 
responder como cidadãos comuns após o término de seus mandatos, quando cessam:·ª�· 
sua prerrogativas processuais. · l"' " : �t: 
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terizariam atitude delituosa, assim não se configuram quando pronunciadas 
por parlamentar. 

Em decorrência da imunidade material, não cabe responsabilização penal, 
civil ou ·administrativa do. congressista por delitos contra a horira, isto é, das 
manifestações do congressista - opiniões, . palavras e votos - não poderá 
resultar nenhuma responsabilidade, seja na esfera penal, civil, administrativa 
ou política. Significa, em simples palavras, que sua conduta não será crime, 
não gerará obrigação de reparar o dano -'- material ou · moral - eventualmente 
causado e não gerará nenhuma responsabilidade política, administrativa ou 
disciplinar perante a Casa Legislativa a que pertence. 

Ademais, a imunidade material afasta, até mesmo, a possibilidade de 
pedido de explicações em relação aos congressistas, por meio de interpelação 
judicial. Isso porque o pedido de explicação t

.
em sempre natureza cautelar, 

destinando�'se a viabilizar o exercício de ulterior ação principal, de natureza 
cível ou penal. Desse modo, como a imunidàde material toma inviável o 
ajuizamento da ação penal e da ação de indenização civil, ela afeta, também, 
a possibilidade jurídica de formulação do pedido de explicações, em face da 
natureza meramente acessória e preparatória de que se reveste tal providência 
de ordem cautelar. 

A imunidade material é absoluta, permanente, de ordem pública. A in
violabilidade é total, haja vista que as palavras e opiniões sustentadas pelo 
congressista ficam excluídas de açãó repressiva ou condenatória, mesmo 
depois de extin to o mandato. Se protegidas pela imunidàde material, essas 
manifestações são lícitas e, portanto, o parlamentar não responderá· por elas, 
não será investigado, incriminado ou responsabilizado, nem mesmo após a 
cessação do mandato. 

Entretanto, a imunidade material só protege os congressistas quando 
suas manifestações se derem no exercício do mandato. Com efeito, o parla
mentar, diante do Direito, pode agir como cidâdão comum ou como titular 
de mandato. Agindo na primeira qualidade, não é coberto pela imunidade 
material. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opi
niões, palavras e votos proferidos sein nenhuma relação corri o desempenho 
do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. Enfim, 
somente estão protegidas pela· imunidade material as manifestações, orais 
ou escritas, motivadas pelo desempenho do mandato (prática in officio) ou 
externadas em

. 
razão deste (prática pfopter o.fficium);38 

Se as manifestações parlamentares guardarem conexão com o desempenho 
do mandato, ou tiverem sido proferidas erri razão dele, estarão protegidas 
pela imunidade, qualquer que seja o- local em que tenham sido proferidas, 

38 lnq 2.036/PA, rei. Min. Carlos Britto, 23.06.2004. 
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ainda que fora do recint<> eia própria Casa legislativa. Ao contrário, se o ato 
praticado não é motivado pêlo exercício da função, o parlamentar fica sujeito 
à aplicação do Direito comum, como cidadão. 

Se as manifestaÇõeS �correrem no recinto da Casa Legislativa, estarão 
sempre protegidas, penal e civilmente, pela imunidade material, pois, con
forme tem assinalado · o Supremo Tribunal Federal,39 nessa situação há uma 
presunção absoluta de pertinência com o desempenho da atividade parlamentar, 
haja vista que nada se reveste de caráter mais intrinsecamente parlamentar 
do que os pronunciamento� feitos no âmbito do Poder Legislativo, a partir 
da própria tribuna do Parlamento. 

Desse modo, para todos os pronunciamentos feitos no interior das Casas 
Legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo das alegadas ofensas ou a 
conexão com o mandato, dado que sempre estarão acobertados pelo manto 
da inviolabilidade. Se o congressista ocupar a tribuna, diga o que disser, 
profira as palavras que proferir, atinja a quem atingir, a imunidade o res
guarda. Poderá injuriar,· caluniar, atingir levianamente pessoas estranhas ao 
Poder Legislativo, tudo isso sem nenhuma responsabilidade criminal ou civil, 
pois, no interior da Casa, a jnviolabilidade material é absoluta. No tocante às 
manifestações proferidas nq interior da Casa, o parlamentar só estará sujeito, 
para correção dos excessos ou dos abusos, ao poder disciplinar preyisto nos 
Regimentos Internos: 

Assim, temos que distinguir as situações em que as supostas ofensas 
são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente no caso das ofensas 
irrogadas fora do Parlamento cabe perquirir da chamada "conexão com o 
exercício do mandato ou com a condição parlamentar". Se a manifestação 
se deu no recinto da Casa Legislativa, estará ela, sempre, automaticamente 
protegida pela imunidade material, sendo descabida a indagação sobre a sua 
pertinência com o exercíci(Í da atividade congressual, haja vista que, nessa 
situação, a inviolabilidade é absoluta.40 Em tal seara, caberá à própria Casa a 
que pertencer o parfamêntaf coibir eventuais excessos, por quebra de decoro 
e outras transgressões regimentais. 

A inviolabilidàde material abrange, dentre outras manifestações: os dis
cursos pronunciados, em sessões ou nas comissões; os relatórios e pareceres 
lidos ou publicados; os votos proferidos pelos deputados ou senadores; os 
atos praticados nas comissões parlamentares de inquérito; as entrevistas jor
nalísticas, em qualquer meio de comunicação, na imprensa televisiva, falada 
ou escrità; a transmissão, p11ra a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos 
ou de relat6ri0s produzidos nas Casas Legislativas; e as declarações feitas 
aos meios de comunicàção social. 

39 Pet 3.686/DF, rei. Min. Celso de Mello, 28.08.2006. 
'º AI 473.092, rei. Min. Celso de Mello, 07.03.2005. 
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A inviolabilidade 1:llaterial proteg�, ainda, a J>11bli6ldage dós deb(ltes parla
mentares, afastandõ, a possibilidade de responsabilizaçã9\ dÓ �orna.lista que }>s 
tenha .. divulgado, désde ql,le s�. limite a; reproctH.zii n�/ il)t7�rª; 9üi eip extrat

.
o 

fiel, o que se passou nas Casas Legislàtivas. Ajjnal, · se. assim n?o' fosse,. se 
os meios de comunicação pudéssem ser respons'abilizad9� pela diyulgação do 
que se passa .nas Casas Legis!Íltivas, a )ransparªptia �a ;:ltiyiclª�� pàrlamen,tªr 
ficaria seriamente comprometida. 

· · · ·· · 
Essa garantia só ·.protege o . congre�sista - np exercício da titularidade do 

mandato. A condição político-pàrtidária do supJ�nte :.clr 99�grn§§i.�fª n,ão lqe 
confere as garantias e prerrogativas constitucionais inerentes aoytitular . do 
mandato eletivo. Os senadores, por exemplo, são eleitos com dois suplentes. 
Com a diplomação, o titular do mandàto passa i:l faze� )l.!� � ilill.!J:li�a?e mate
rial, o mesmo não acontecendo· com os· suple�tes� Estes só serão beneficiados 
com tal inviolabilidade se, algum dia, assumirem a titularidade do mandato, 
diante da renúncia, do afastamento ou do impedim�nt<:( d9 titu!ar· 

Na verdade, o suplente, enquanto ostentar essa �sp6_�Üfüâ i cÓ�dição, não 
se qualifica como membro do Poder Legislativo, e, por isso, não faz jus a 
qualquer prerrogativi:l de ordem parlamentar. Desse �gd9, R�9 dispõe da 
garantia constitucion;ll da imunidade 'parlamentar (art; 53; caput, e §§ 2.0 
a 5.0), como também não se lhe estende a prerrogativa de foro prevista .na 
Constituição Federal (art. 53, § l .º). Por outrO lado, n�o · se lhe · aplicam ·as 
incompatibilidades, previstas no texto da Carta PolftiCà>(CF, · artr :54).41 

A imunidade só protege o congressista, não se esten.dendo a · outras pes
soas que porventura:participem dos trabalhos legislati\)9s� ma� .• não sejam 
detentoras de . manruiio eletivo. Servidores públicos éfeti vos; ·· assessores e 
consultores não têm suas manifestações protegidas pela imunidade material, 
ainda que participem ativamente dos trabalhos Jegislatiyos. 

· · · '  ·.:. . . ;•. •i,. />;•:• .•. / . ·.• . .  ·· · • ·• 
A imunidade material não alcança as manifesta9�es · proferidas com 

finªlidade polftico�eleitoral, uma vez que sua função i>E�cípua é 'proteger o 
exercício dà atividade 'legislativa, e não. amparar çan��.d��e§ ' ?� W�Tfandidatos 
em disputas eleitorais.' Não éstão protegidas pela iinm1idade m�terial/ por 
exemplo, as ofensas proferidas por parlamentar cándidato à re.êleição em 
relàção a seu adve�sário político. " , .. ·· 

A imunidade não alcança, âinda, as investigaÇões'. iti§t�tifã<lãs pela Justiça 
Eleitoral coin o objetivo de �onstatar a prática �e alegado abus.O de poder 
econ§mico J:lª .campànha, haja . vista que tais investi?�ç§�s . •. eleit9l'âi� têm qa
tun::za extra�nal, cuja finalid�de restringe-se à impqsiç�p.· de sap.çêíes típicas 
de direito eleitorat.42 ; • · 
41 lnq 2.800/RJ, rei. Min. Celso de. Mello, 23:os.2010. 
42 RCL 13.286/RN, rei. Mln. Cels,<f de Mello (DJÉ-42, de 28.02.201 .2). 
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A imunidade formal prote&� iO. p�rl�IIi�ntar éont[a a pdsão e/ nos crimes 
praticados após . �t dipl9rn��ão, tom� pqssJ.vet ·ª sustaÇão do andamento do 
processo_ penal insla4cfll,!Í() pelq §uprel}10 }'ribuilàl -F éderal. 

·''Cabe re�-sa!Íàr q4�· � iigil1I1i��ciçtfC>Tfü�i nã6 Jtkst� a illcitude da condutá 
criminosa dó pàrlament�(· N� realidade, rtssâlv�das as situações protegidas 
pela imunidade matéria!; anteriormente �StJ.!dad.as, nas quais há o afastamento 
dos crimes de 9pinião, os parlàrnentares , ré,spq_ndem pelos crimes porventu
ra praticados segundo as ·mesmas leis aplicáveis aos individuos em geral. 
Entretanto, corno o interesse públiéo recomenda . que ,o parlamentar não seja 
afastado de sua atividade congres�ual' ern -razão de processos arbitrários ou 
perseguições políticas, que poderfaín trazer significativos prejuízos à atividade 
legislativa, a imunidade formal lhe oti_torga certos "privilégios" no curso de 
sua incrimináção, seja em relaç�o à prisãq, seja em relação' à possibilidade 
de sustação do andamento do processo p' �rante ? Poder Judiciário. 

A imunidade formal relacionada con(.a prisão está estabelecida no art. 
53, § 2.º, da Constituição Federal, nós termos seguintes: 

§ 2.0 Desde a expepição do diplôma, os m,e�bros do Congresso 
Nacional não P?derão ser p�esos, s_�lvo em flagrante de crime 
inafiançável• Nesse caso, .o( àutos serão remetidos dentro de 
vinte e .. quatT? ·�9.rns �;· pasa :rTspectiva, para que, pelo voto da 
maioria .de seus; mémbrosi resolva 'sobre a prisão. 

..
.
.... " "; ·.  : >  -.·::: : · . . : ::;.:: · ..... � ·. · ·  ·<' · 'i·' ''\' 

A imunidade protegê � p�rlamentaÍ clesde a expedição do dip�oma pela 
Justiça Eleitoral competente. A diplomação, é ato anterior à posse. O diploma 
é o atestado expedido pela .Justiça' pleitçrai certificando a regular eleição do 
candidato. A posse é o, ato púb,Jico -últ_eçior, realizado nas reuniões prepa
ratórias das Casas Legislativas, por , meio ,.do qual o parlamentar investe-se 
oficialmente no mandato. P.ortant9, desde a'expedição do diploma pela Justiça 
Eleitoral o parlamentar j� .está protegi(lq ·pelas imunidades constitucionais. 

Por força dessa imunidade f���I; desge a diplomação o parlamentar não 
poderá mais ser vítima de quatq1:1er:tip() de prisão penal ou processual - prisão 
temporária, prisão em flagrante _por �crime �fiançável, prisão preventiva, prisão 
por pronúncia ou prisão por sentençà conM,natória recorrível -, tampouco de 
prisão civil por dívida nas hi�ót��e��, _adinit�clas pélo art. 5.0, inciso LXVII, da 
Cgnstituição - inadirnpleipe,nto :v9lunflírig � inescusável de obrigação ali.m,�n-
tícia e depositário infiel. < > > � , : . > ;  . . . · · . .  ,. ; , .•. 

Note-se q�e nem
.
- nas hipótes�s� 59i1sti�ciopalmente admiti�af .�ti�l,h�ão 

civil .,por dívidas ---: . in.��ipipl�l11�I1.to yplµppíri() e, i.pescusável QÇ. , :PJ:?ria�9ão
alim�ntícia e depositárió infi.el ;,_ o congressista,poderá ser,,pre�o:"com,a.trileio . -.- ,_ ·. ·. · .: - : . .  ; . ·  .. . · : ·  .. - :·:. ·:·- ' , _ ·- _ ._ ·- . . . .. . .  _ . _ _ __ _ - ... _ - : ·- .. .  -:- :-- -. , __ _ _ . __ __ .. ,__ _ -
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de coação ao pagamento da obrigação, haja vista que a imunidade formal, 
como se afirmou acima, alcança também as prisões de natureza civil. 

Alertamos que essa impossibilidade de prisão do parlamentar o protege 
não só em relação aos crimes praticados após a diplomação, mas, também, 
em relação aos crimes praticados em data anterior a esta. Assim, se em data 
anterior à diplomação o indivíduo havia cometido certo crime e estava res
pondendo por ele perante a justiça comum, com possibilidade de ser preso, 
com a expedição de sua diplomação a prisão não poderá mais ser determinada 
pelo Poder Judiciário, em respeito ao art. 53, § 2.0, da Constituição. 

A única situação em que se admite a prisão do parlamentar é a de 
flagrante de crime inafiançável. 43 Mas, mesmo nesse caso, a manutenção da 
sua prisão dependerá de autorização da Casa Legislativa, e não da vontade 
do Poder Judiciário. Com efeito, detennina a Constituição que no caso de 
prisão em flagrante por crime inafiançável os autos deverão ser remetidos 
dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da 
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A manutenção da prisão 
dependerá, então, de fonnação de culpa pela Casa Legislativa, pelo voto 
ostensivo e nominal da maioria de seus membros (maioria absoluta). Se a 
Casa Legislativa não autorizar a formação de culpa, o parlamentar será posto 
em liberdade, independentemente da gravidade de sua conduta criminosa. 

A imunidade fonnal impede, ainda, a condução coercitiva do parlamentar 
que se negar a comparecer a interrogatório.44 Significa dizer que o congressista, 
quando ostentar a condição formal de indiciado ou de réu, não poderá sofrer 
condução coercitiva, se deixar de comparecer ao ato de seu interrogatório, pois 
essa medida restritiva, que lhe afeta o direito de locomoção, desrespeitaria a 
garantia constitucional do art. 53, § 2.0, da Constituição. 

Além dessas garantias em relação à prisão, a imunidade formal incide, 
também, sobre o processo de incriminação do congressista, com a possibilidade 
de que a Casa Legislativa suste o andamento da ação perante o Supremo 
Tribunal Federal, na forma prevista no art. 53, §§  3.0 ao 5.0:45 

§ 3.º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, 
por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal 
Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de 
partido político nela representado e pelo voto da maioria de 

•3 A Constituição estabelece que sao inafiançáveis: o crime de racismo, a prática de tortura, 
o tráfico illcito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos em lei como 
hediondos, bem como a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem cons
titucional e o Estado democrático (art. 5.0, XLll, XLlll e XLIV). 

.. lnq 1 .504/DF, rei. Mln. Celso de Mello, 1 0.07.2000. 
•• Redação dada pela EC 35/2001 .  
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seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento 
da ação. 
§ 4.0 O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva 
no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu rece
bimento pela Mesa Diretora. 
§ 5.º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto 
durar o mandato. 

A partir da promulgação da Emenda Constitucional 35/200 1 não hã mais 
necessidade de prévia autorização da Casa Legislativa para que possa ser 
instaurado processo criminal contra congressista. Com a promulgação dessa 
emenda constitucional, a imunidade formal em relação ao processo passou 
a assegurar ao congressista, apenas, a possibilidade de que a Casa Legisla
tiva venha, u lteriormente, em qualquer momento antes da decisão final do 
Supremo Tribunal Federal, sustar o andamento da ação referente aos crimes 
praticados após a diplomação do mandato em curso. 

Essa relevante modificação introduzida pela EC 35/200 1 - desnecessi
dade de autorização da Casa Legislativa para o processo e julgamento de 
congressista perante o Supremo Tribunal Federal -, em razão de sua natureza 
processual, teve apJicação imediata, o que permitiu ao Supremo Tribunal 
Federal dar início à ação penal em relação a todas as infrações penais an
teriormente praticadas por parlamentares, inclusive em relação àquelas em 
que a licença, na época exigida, havia sido negada pela Casa Legislativa.46 

Passemos, então, ao exame pormenorizado das atuais regras da imunidade 
formal em relação ao processo dos congressistas, que restou mitigada depois 
das modificações introduzidas pela citada EC 35/200 1 .  

A imunidade formal em relação ao processo só alcança crimes praticados 
após a d iplomação do mandato em curso. Se o crime foi praticado antes 
da diplomação do mandato em curso, não hã que se falar em imunidade, 
isto é, não hã nenhuma possibilidade de a Casa Legislativa sustar o anda
mento da ação. 

Com isso, a persecução criminal dos parlamentares perante o Supremo 
Tribunal dependerá do momento da prática do crime, na forma examinada 
nos parágrafos seguintes. 

Em relação aos crimes praticados antes da diplomação do mandato em 
curso, não há imunidade formal. A denúncia do Ministério Público (se ação 
pública) ou a queixa-crime do ofendido (se ação privada) será oferecida 
diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, que instaurará o processo 
crime e processará normalmente o parlamentar durante o seu mandato, sem 

•• lnq QO 1 .566/AC, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 22.03.2002. 



500 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

nenhuma comunicação à Casa Legislativa, sem possibilidade de ela sustar 
o andamento da ação.47 Se já havia processo criminal instaurado perante a 
justiça comum, com a diplomação os autos serão remetidos ao Supremo Tri
b:.. .• ..i; Federal, que prosseguirá normalmente no julgamento do parlamentar, 
também sem nenhuma comunicação à Casa Legislativa, sem se cogitar de 
sustação da ação. 

Se o crime foi praticado após a diplomação do mandato em curso, uma 
vez oferecida a denúncia ou a queixa-crime perante o Supremo Tribunal 
Federal, a Corte poderá instaurar imediatamente o processo criminal contra o 
parlamentar, sem necessidade de autorização prévia da Casa Legislativa. Mas, 
nesse caso, haverá incidência da imunidade formal em relação ao processo, 
com a possibilidade de sustação do andamento da ação pela Casa Legislativa. 
Assim, após a instauração do processo criminal, o Supremo Tribunal Federal 
comunicará à Casa Legislativa respectiva (Câmara ou Senado) para que esta, 
por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros, possa, a qualquer momento antes da decisão final 
do Tribunal, sustar o andamento da ação. 

Note-se que não é a comunicação do Supremo T1ibunal Federal que auto
rizará a Casa Legislativa a dar início ao procedimento para a eventual sustação 
do andamento da ação penal em curso. A Casa Legislativa não poderá agir de 
oficio, a partir do simples recebimento da comunicação do Supremo Tribunal 
Federal. Recebida a ciência do Supremo Tribunal Federal, a respeito da instau
ração do processo criminal contra parlamentar referente a crime praticado após 
a diplomação do mandato em curso, a Casa Legislativa nada poderá fazer de 
oficio, tampouco a pedido de seus membros. Há necessidade de provocação de 
partido político com representação na respectiva Casa. Só os partidos políticos 
com representação na respectiva Casa receberam da Constituição a legitimação 
para dar início ao processo de sustação do andamento da ação penal, em curso 
no Supremo Tribunal Federal, contra parlamentar. 

Não há prazo para que o partido político desencadeie, perante a sua 
Casa, o procedimento de sustação do andamento da ação em curso perante o 
Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não profe
rir a decisão final na ação, pennanece a possibi l idade de a Casa Legislativa 

41 (: ilustrativa desse entendimento a ementa do RE-AgR 457.514/MT. rei. Min. Ricardo 
Lewandowskl, julgado em 27.11 .2007, abaixo transcrita: 
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMU
NIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. SOMENTE EM RELAÇÃO A 
CRIMES COMETIDOS NA LEGISLATURA VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPRO
VIDO. 1 - A Casa Legislativa somente pode suspender as ações contra parlamentares que 
tiverem como objeto de apuração crimes cometidos após a d iplomação do mandato em 
curso, o mesmo não sendo passivei em relação aos mandatos de legislaturas pretéritas. 
li - Agravo regimental Improvido: 
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determinar a sustação do seu andamento. Assim, a provocação poderá ocorrer 
a qualquer momento, desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo 
Supremo Tribunal Federal até a decisão final do Tribunal, ou até o término 
do mandato, se este ocorrer antes, haja vista que com o término do mandato 
cessarão todas as imunidades parlamentares. 

Entretanto, uma vez apresentado o pedido de sustação pelo partido 
político, a Casa Legislativa deverá apreciá-lo no prazo improrrogável de 
quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento pela Mesa Diretora. 
Observe que esse prazo não é para que o partido político provoque a de
liberação da Casa a respeito da sustação do andamento da ação. A provo
cação do partido político, conforme vimos, pode se dar a qualquer tempo, 
até a decisão final do Supremo Tribunal Federa l .  O prazo de quarenta e 
cinco dias é para que a Casa Legislativa delibere acerca da provocação 
do partido político. Recebido o pedido de sustação pela Mesa Diretora, a 
Casa terá somente esse prazo de quarenta e cinco dias para del iberar, sob 
pena de restar prejudicado o pedido. 

Note-se, ainda, que o partido político apenas dará início ao procedimento 
de sustação do andamento da ação contra o parlamentar. Esta, a sustação, 
dependerá de aprovação da maioria absoluta dos membros da respectiva Casa 
Legislativa, em votação ostensiva e nominal. 

Se a Casa Legislativa decidir pela sustação do andamento da ação contra o 
parlamentar, ocorrerá a suspensão da prescrição, enquanto perdurar o mandato. O 
marco inicial da suspensão da prescrição é, portanto, o momento em que a Casa 
Legislativa susta o andamento da ação penal, e o seu termo final é o término 
do mandato. Findo o mandato, volta a fluir normalmente o prazo prescricional, 
uma vez que a ação penal poderá ter o seu curso retomado. Essa suspensão 
da prescrição punitiva visa a evitar a impunidade, pois, com a suspensão do 
andamento da ação, o parlamentar somente poderá ser processado e julgado 
após o término do mandato. Se o Estado permanece impedido de processar o 
infrator nesse período, não há inércia indevida, no mesmo lapso temporal, e 
seria um contrassenso cogitar de fluência do prazo prescricional. 

Na hipótese de crime cometido por parlamentar em concurso com pessoas 
que não possuem prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal ,  
não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo 
legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro 
por prerrogativa de função de um dos denunciados (STF, Súmula 704). 

Portanto, a regra é a atração do processo do corréu ao foro por prer
rogativa de função, isto é, o corréu não detentor de prerrogativa de foro 
(que, portanto, normalmente seria julgado pela justiça comum) também será 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão dos institutos processuai�;; 
da continência ou conexão. Assim, se um congressista praticar um c;J.iaj.�y; 
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�()ffiUtn en:i coautoria corrí um 'cidadão ccil11tut},i em regra, c�berá a.crsupremp 
Tfibunal Federal julgar os doi�, infratores.· , . . · .. · · , · · . · · Entreta�to, se houver concurso de agentes com iridiyfduo não� parlamentâr 
�\ ª  Casa Legislativa sustar o andamento cllJ, �?�º p�n�t . . ein . re.la.y�() . . ªº parla
mentar, o pi,:qcesso em éuiso no Supremo tribunal Federal deverá ser separàdo; 
el1viando-s� os autos à justiça comum, para q�e esta prnssiga no julgamento do 
C()autor nãÓ:parlamentar; evidentemente, erp . [�lação a este, não h.á suspensão 
da contagem

. 
do prazo prescricional. Devera.$1 a. s�slfç�oicl(). andame. l'lto da ação 

penal e a consequénte �suspensão da presériÇãó. pddem ocorrer tão . somente ein 
relação ao párlamentar, pois ap�nas ele é deté1.1tor de irrunidade prócessual. 

7.2. Foro especial em razão da funÇãô i 

A prerrogativa de foro dos congressistas está pre�ista no art. ·53, § J .º, 
da Cons�ituição Federal, que determina que ()S deputad()S e senadores, desde 
a expedição do diploma, serão submetidos a julgarrientq perante' o Supremo 
Tribunal Federal. · · 

Cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, origina
riamente, os .. membros do Congress0.:Naciop�I pela. pr�iiga. . . cle crimes comuns, 
conforme estabelecido pelo art. 1 02; I, "b", da ConstituiÇão Federal. 

Essa competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os congressis
tas alcança t()das as infrações penais a eles :�yentuahp�nte imputadas, mesmo 
que se trate ·de simples ilícitos tipificados 'em lei · F<)tB()?contravénção ou dé 
crimes sujeitos à competência dos ramos esp'ecializados da Justiça da União, 
como os cnines eleitorais, ou mesmo os crimes dolosos contra a vida, que 
ordinariamente são julgados pelo· júri popular. 

· 

A prerrogativa de fóro impõe, t�mbém)' qúe tôdôsi ;ós inquéritos pqliciais· 
contra congressista sejam instaurados perante o Supr�mo Tribunal Federal, 
ao qual caberã, no que se refere. à apuraçãÔ dos sµpÓs!os crimes atribuídos 
a, parlamentares federais, ordenar toda e q?-�l9u�fi Pr()Y�cl�ncia l'l�cessária .à 
obtenção de dados probatórios essenciais à demoristra.ção da alegad.a prâtiéa.' 
delituosa, inclusive a decretação da quebra' do sigilo� Bancârio, �em corrio 
determinar a adoção de quaisquer outras medidas cofit vistas à apuração 
dos ilícitos.48 . · · · · · 

' 
. 

Com efeito, por considerar que .a pre�o��tiva 9e f��() ten{ o es�opo de 
garàntir o livre exercício da função do ager1te político� �ntendé Ó Supremo. 
'fribunal Federal que a, at.ividaq�. de . sup�f"i�ii(). jl1qi9j�L q� for? ��p�cial dev� 
s�r.. deserripenhada dural1t�·todà a tramitáção qas lhvesti�açôes,' ºli seja: desde 
a aberhira dos, proceditnentos investigatórios até . o eventual ofer�dmento de - - ·. - -- -
•• lnq 1 .504/DF, rei. Min. Celso de Mello, 17.os.1999. 



Cap; 7 • PODER LEGISLATIVO 50'â; 

de.11uncia p�lo Millig�él'i? - fúblico . • • Assim, . a a11torida_de poli.eia! não pode 
sequer indiciai o agen�� poHtico sêJl1 autorizaçã()- prévia do foro especial.49 

En�êtanto, >â .pt��ogat,.1v'1 de . •  foro , não alêãnça �s. ações de
-
.- nature.za 

cível ajuizadas _contra congressistas. Isso porque, segundo a jurisprudência 
do SupreÍno T�bu?al ge?é

.
r�I; a competência do foro especial restrfoge-se às 

aÇões de natureza penal, , não abrangendo, o julgameniO de quaisquer ações 
civis. Significa - dizer 9ue não .cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e 
juÍgar, originariamente; as • causas de natureza civil - ações de improbidade 
administrativa, ações populares, ações civis públicas, aÇões cautelares, ações 
ordinárias, açp.�� -��91�r�tórias .. e me(jidas caotelares -, . mesmo que instaura
das 

'
contra côngÍesslstas ou ' contra 'qualquer das àutoridades que, em matéria 

penal, dispõem
-
�� . Pl'�JI�g�tiy<l de , foro perante, -ª Corte Suprema (CF, art. 

1 02,  1, "b'; e "e'�) ou que/ em sede de mandado de segurança, estão sujeitas 
à jurisdição imediata do TÍ'ibunal (CF, art. 1 02,  l ,  "d").5º 

· 
.,, .,� '  . . ,' j ' . 

A prerrógativá ClésfOro ' tem côin� tenno inicial a diplo�açã� 'do con
gressista . . É, pois, coty1 a diplomação que nasce o direito ao foro especfal, 
significando que, a parti!' daí, o congressista só poderá ser. processado . e 
julgado, pela prática de infrações comuns, perante o Supremo Tribunal Fe
deral, ainda .que .. rel�tiy<l. !'Il

.
ente a iÍícitos praticados antes da expedição do 

diploma. Com efeito; 'se na data da• diplomação o eleito estiver respondendo 
a processos penais per�nte . � justiça 'comum, ou mesmo a inquéritos p'oliciais, 
os autos serão imediatamente · remetidos ao Supremo Tribunal_ Federal,  que 
prosseguirá com o feit'o, considerando-se válidos todos os atos já praticados 
até o momento da diplomação. 

O te_rmo fin�I cla - f,;e�ogativa de forô é o térm i n o  do m a n d a to, isto 
é, . os congressist(lS s? Aisp9e111 de , foro especial perante. o Supremo Tribunal 
Federal ria vigêricià

. 
do · rriandato (atualidade do mandato).51 Encerrado o 

ma_ndato, cessa ·à pr�ry:�ga�iva de foro e, em consequência, não subsistirá ·a 
cómpetêricia do SupFerno '.Íiribunal• Federal para dar continuidade ao . proces
so 'e julgamento do parlameri_tar. Põr isso, com a cessação do mandato, os 
processos em cµrso .. p.();.§µprel)1o.,Tríbunal Federal serão remetidos à j ustiça 
comum competente, pàra prosseguimento, )endo válidos todos os atos prati-
ca.dos p�I�

. 
C9rte M�iQf ª!� esse rp9mento. • · ---�--- . ,• - . ' . 

.. .. lnq - ao 3:�111M
.
T, reL

_
M

.
I?. Gllmar Mendes, 1 0. 1 0.'2007.: _ 

50 Excepcionalmente, · pcíréfT1. · o STF ieconhece sua ·compeiência originária para o julgamento 
de açõés- clveis, inclusive de ação popula-r, no caso de. incidênêia das aHneas 'f' {causa 

. que if11plique �c?rmt<:> fede�atiyo" ênvolvendo as pessoas polfticàs e administrativas ali ar- . 
roladas) e ·n· (causa de interesse dos. membros da magistraturá) do inciso 1 do_ art. 102 

· da Constituição Federar (Rcl 3.33
.
1/RR e Hcl 3.af3/RR, reL Min. Carlos Britto, 28.06.2006). 

" A Lei 1 0,628/2002, . �ue dfsp�rha rim sentido contrário, mantendo o direito ao foro especial 

•àpós a cessà°ção élo mandato\ foi deélàrada inconstitucional pelo Supremo Tribünal- Federal 

(ADI 2.797, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 1 5.09.2005). 
·• 
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É oportuno registrar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que, em respeito ao caráter unitário do julgamento, a cessa
ção do exercício da função pública depois de a Corte Suprema haver dado 
início ao julgamento não faz cessar a prerrogativa de foro, mantendo-se 
a competência do Tribunal Excelso.52 

Assim, uma vez iniciado o julgamento de um congressista pelo STF, a 
perda superveniente do mandato eletivo não afastará a prerrogativa de foro, 
vale dizer, a Suprema Corte prosseguirá no julgamento. 

Anote-se que a cessação do exercício da função pública pela autoridade 
não afasta a prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal somente 
em relação aos processos cujo julgamento já tenha sido iniciado. Se existirem, 
no STF, outros processos cujo julgamento ainda não tenha sido iniciado pela 
Corte, em relação a estes a prerrogativa de foro será imediatamente afastada, 
como consequência do término do exercício da função pública. Enfim, a ces
sação do exercício da função pública implica

· 
o afastamento da prerrogativa 

de foro perante o STF, exceto, unicamente, quanto aos processos cujo 
j ulgamento esse Tribunal j�í tenha iniciado. 

Por fim, cabe destacar que o foro especial não se aplica aos suplentes de 
congressistas, nessa condição. Com efeito, entende o Supremo Tribunal Fede
ral que o suplente, enquanto ostentar essa específica condição, não dispõe da 
garantia constitucional da imunidade parlamentar (art. 53, caput e §§ 2.º ao 
5.0), tampouco do foro especialpor prerrogativa de função (art. 53, § l .º).53 

7.3. Afastamento do Poder legislativo 

Estabelece a Constituição que os congressistas não perderão o mandato 
se forem investidos no cargo de Ministro de Estado, Governador de Territó
rio, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de 
Capital ou chefe de missão diplomática temporária (art. 56, 1). 

Sabemos, também, que as imunidades parlamentares não são prerrogativas 
dirigidas à pessoa do deputado ou do senador, mas sim à função por eles 
exercida, em apoio à independência do Poder Legislativo. 

Questão relevante é saber se o congressista que se licencia do Legislativo 
para exercer cargo no Poder Executivo, nas hipóteses constitucionalmente ad
mitidas, preserva suas prerrogativas parlamentares. As imunidades protegerão 
as manifestações do parlamentar l icenciado? Subsiste o direito à prerrogativa 
de foro perante o Supremo Tribunal Federal? 

52 lnq 2295/MG, rei. orig. Min. Sepúlveda Pertence, rei. p/ o acórdão Min. Menezes Direito, 
23.10.2008. 

53 lnq 2.639/SP, rei. Min. Celso de Mello, 21.11 .2007. 
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Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o congressista 
afastado de suas funções parlamentares para exercer cargo no Poder Executivo 
não dispõe de imunidades. 

Considerando que as imunidades parlamentares são atribuídas ao 
Poder Legislativo, como elemento de sua independência funcional frente 
aos demais Poderes da República, elas não protegem as manifestações do 
congressista afastado do Legislativo para exercer cargo no Poder Executivo. 
Se um senador afasta-se do Legislativo para, por exemplo, ocupar o cargo 
de Ministro de Estado, suas imunidades - material e processual - ficarão 
suspensas, enquanto permanecer no desempenho dessa atribuição no Poder 
Executivo. Na prática, durante esse período de afastamento, o seu suplente, 
que passará a exercer a titularidade do mandato legislativo, é que fará j us 
às referidas imunidades. 

Situação distinta ocorre com o direito do congressista à prerrogativa de 
foro. Entendemos que o congressista que se afasta do Poder Legislativo para 
exercer cargo no Poder Executivo mantém o direito à prerrogativa de foro 
perante o Supremo Tribunal Federal, em relação aos crimes comuns, haja 
vista que a investidura no novo cargo, por disposição expressa da Consti
tuição (art. 56, 1), não lhe retira a condição de deputado ou senador. 

Portanto, com o afastamento do Poder Legislativo para exercer cargo 
no Poder Executivo, o parlamentar não leva consigo o direito às imunida
des - material e processual -, mas mantém o direito à prerrogativa de foro 
perante o Supremo Tribunal Federal, isto é, permanece com o direito de ser 
processado e julgado, originariamente, nas infrações penais comuns, pela 
Corte Maior, enquanto perdurar o seu mandato. 

Por fim, é mister ressaltar que, segundo a j urisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, o afastamento do congressista para o exercício de cargo no 
Poder Executivo não impede a instauração de p rocesso discipl i n a r  perante a 
respectiva Casa Legislativa.54 Esse importante entendimento da Corte Maior 
realçou o fato de que, mesmo afastado do Legislativo para o exercício de 
cargo no P.oder Executivo - Ministro de Estado, por exemplo -, o parlamentar 
deve manter o devido decoro, sob pena de lhe ser imposta pela Casa a que 
pertence, até mesmo, a perda do mandato. 

7.4. Desobrigação de testemunhar 

Estabelece a Constituição que os deputados e senadores não serão obri
gados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do · : ' • . :  
,. M S  25.579/DF, rei. p/ o acórdao Min. Joaquim Barbosa, 1 9. 10.2005. 
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exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam infonnações (art. 53 ,  § 6.º). 

Como se vê, a nonna constitucional não é impositiva, fixando, apenas, 
uma faculdade ao congressista, que poderá, se entender conveniente para o 
interesse público e para o bom desempenho de suas atribuições congressuais, 
ocultar as infonnações recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato, bem assim sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles recebe
ram infonnações. Nada o impede, portanto, de abrir mão dessa prerrogativa 
constitucional e revelar tais infonnações. 

Essa prerrogativa não abrange a sua obrigação de testemunhar quando 
convocado na condição de cidadão comum, sobre fatos que nada tenham a 
ver com o exercício da atividade congressual, no interesse de instrução penal 
ou civil . Nessa hipótese, assim como qualquer do povo, terá o parlamentar 
o dever de testemunhar. 

Os congressistas dispõem, ainda, da prerrogativa processual de serem 
inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e a autori
dade competente, quando arrolados como testemunhas ou quando ostentarem 
a condição de ofendidos (vítimas).55 

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado, no entanto, que essa prerro
gativa não se estende ao parlamentar quando indiciado em inquérito policial 
ou quando figurar como réu em processo penal.56 Assim, o congressista, na 
qualidade de indiciado ou réu, tem apenas, como qualquer outra pessoa, o 
direito à observância, por parte do Poder Público, das garantias individuais 
fundadas na cláusula do devido processo legal (due process of law), podendo, 
inclusive, invocar o privilégio constitucional contra a autoincriminação, a fim 
de recusar-se a responder ao interrogatório policial ou judicia l .  

Por fim, vale lembrar que, por força da imunidade processual de que 
dispõe (art. 53, § 2.º), o membro do Congresso Nacional, quando ostentar a 
condição fonnal de indiciado ou de réu, não poderá sofrer condução coer
citiva, ainda que detenninada pelo Supremo Tribunal Federal, se deixar de 
atender à convocação para responder a interrogatório. 

7.5. Incorporação às Forças Armadas 

A incorporação às Forças Annadas de deputados e senadores, ainda que 
militares, e mesmo em tempo de guerra, dependerá de prévia l icença da Casa 
respectiva (CF, art. 53, § 7.º). 

55 CPP, art. 221 ; CPC, art. 4 1 1 ,  VI. 

56 lnq 2.839/SP, rei. Min. Celso de Mello, 05. 1 0.2009. 
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Trata-se de prerrogativa que afasta, em relação aos congressistas, a obri
gação a todos imposta pelo art. 1 43 da Constituição Federal, relativamente 
ao serviço militar. Note-se que, mesmo na hipótese de congressista militar, 
ainda que em tempo de guerra, a Casa Legislativa poderá denegar a sua 
incorporação às Forças Armadas. 

7.6. Subsistência das imunidades 

As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de 
sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros 
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Con
gresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida (CF, 
art. 53, § 8 .º). 

Como as imunidades constitucionais visam, precipuamente, ao funciona
mento l ivre e independente do Poder Legislativo, a Constituição estabelece a 
sua permanência mesmo durante a execução do estado de sítio, que é medida 
excepcionalíssima, somente passível de ser decretada no caso de comoção 
grave de repercussão nacional, ou na ocorrência de fatos que comprovem 
a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou, ainda, na 
hipótese de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira (CF, art. 1 39). 

Note-se que a regra, mesmo durante o estado de sítio, é a subsistência 
das imunidades parlamentares. Elas só poderão ser suspensas por decisão 
de dois terços dos membros da Casa Legislativa respectiva e, ainda assim, 
exclusivamente para os atos praticados fora do recinto do Congresso Nacio
nal, que sej am incompatíveis com a execução do estado de sítio. Vale dizer, 
para os atos praticados no recinto do Congresso Nacional a manutenção das 
imunidades parlamentares é absoluta. 

7 .7. Incompatibil idades 

O art. 54 da Constituição estabelece algumas proibições aos parlamentares, 
denominadas incompatibil idades, nos termos seguintes: 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

1 - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito pú
blico, autarquia, empresa públ ica, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
constantes da al ínea anterior; 
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II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, 
nas entidades referidas no inciso 1, "a"; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das enti
dades a que se refere o inciso !, "a"; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

A leitura das incompatibilidades acima permite facilmente identificar a 
d iretriz geral que orientou nosso constituinte. Trata-se de evitar situações em 
que poderia ser posta em risco a moralidade administrativa, pela possibili
dade que tem o parlamentar de exercer pressões para obter contratos com a 
Administração Pública, ou para obter benefícios fiscais para empresas de que 
fosse sócio etc. Ainda, se o congressista pudesse aceitar cargos ou funções, 
é evidente que a impessoalidade no exercício de sua atividade parlamentar 
resultaria potencialmente comprometida, uma vez que o cargo ou função 
oferecidos poderiam estar justamente sendo usados como "moeda de troca" 
para obtenção de favores pelas autoridades que os ofereceram. 

Em suma, trata-se de medidas que visam a, preventivamente, resguardar 
a moralidade administrativa, afastar conflitos de interesses, garantir a indepen
dência e a impessoalidade do parlamentar no exercício de suas funções, de 
tal sorte que o interesse público seja atendido da melhor maneira possível. 

7.8. Perda do mandato 

O art. 55 da Constituição enumera as hipóteses de perda do mandato de 
deputado e senador, nos termos seguintes: 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

1 - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 
anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o de
coro parlamentar; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo 
l icença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos 
nesta Constituição; 
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VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada 
em julgado. 

509 

Os parágrafos desse artigo estabelecem os procedimentos para a decretação 
da perda do mandato do parlamentar que incorrer nas diferentes situações 
previstas nos supratranscritos incisos I a VI, na forma a seguir exposta. 

De acordo com o § 2.0 do art. 55, nas hipóteses dos incisos I e li - in
fringência das incompatibilidades e quebra de decoro parlamentar -, a perda 
do mandato não será automática, pois dependerá de um juízo político de 
conveniência do Plenário da Casa Legislativa. De fato, nos casos previstos 
nesses dois incisos, a imposição da perda do mandato dependerá, primeiro, 
de provocação da Mesa da Casa ou de partido político com representação 
no Congresso Nacional, e, havendo tal provocação, de ulterior decisão do 
Plenário da Casa Legislativa, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, em votação nominal ("voto aberto").57 Ademais, entre a provo
cação e a deliberação plenária, determina a Constituição que seja assegurado 
ao parlamentar o direito à ampla defesa. Somente após ( 1 )  a provocação, 
(2) o exercício da ampla defesa e (3) a deliberação de maioria absoluta dos 
membros da Casa, em votação nominal, é que ocorrerá a perda do mandato 
parlamentar. 

Especificamente em relação ao inciso I I  (procedimento incompatível 
com o decoro parlamentar), estabelece o § 1 .0 do art. 55 da Constituição 
que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 
regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Con
gresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. O decoro parlamentar 
representa o conjunto de regras que deve reger a conduta dos parlamentares, 
mesmo quando afastados do Legislativo para o desempenho de cargo no 
Poder Executivo. A competência para aferir eventual infringência do decoro 
parlamentar é exclusiva da respectiva Casa Legislativa, na forma do § 2.0 
do art. 55, cuidando-se de matéria insuscetível de apreciação pelo Poder 
Judiciário quanto ao seu mérito, isto é, quanto à valoração de determinada 
conduta do parlamentar como ofensiva, ou não, ao decoro. 

É importantíssimo destacar que, pela literalidade do texto constitucional, 
a hipótese prevista no inciso VI do art. 55 - perda do mandato parlamentar 
diante da condenação criminal em sentença transitada em julgado - tem exa
tamente o mesmo regramento das situações d os incisos 1 e II, explicadas 
no parágrafo anterior, isto é, também neste caso a perda do mandato será 
decidida pela Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar condenado, na 

57 Pela redação originária do § 2.0 do art. 55 da Constituição, essa deliberação ocorrlá' ei(l , 
votação secreta; entretanto, a EC 76/2013 aboliu a votação secreta nos casos de _pa··.··

·
.&�.- .�.ã .. ,1 

de mandato de deputado ou senador. · .t: 6r,\/{'J�l 
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forma determinada pelo § 2.0 do mesmo art. 55. Entretanto, cumpre-nos aler
tar que, em relação a essa hipótese do inciso VI - condenação criminal em 
sentença transitada em julgado -, o STF tem se debruçado sobre o exame do 
real alcance do disposto no § 2.º, conforme relatado no parágrafo seguinte. 

Inicialmente, no julgamento da Ação Penal 470 (Mensalão), o STF, por 
maioria, decidiu que, na condenação criminal dos réus congressistas, a decisão 
judicial, por si, já traria como consequência a perda imediata do mandato 
eletivo, cabendo à Casa Legislativa apenas declarar essa perda, nos termos 
do art. 55, VI e § 3.º, da Constituição Federal .58 Posteriormente, entretanto, 
em novo julgamento envolvendo a condenação de Senador da República, o 
STF (com nova composição, em razão do ingresso de dois novos ministros) 
decidiu em sentido oposto, isto é, que caberia à Casa Legislativa decidir 
pela perda, ou não, do mandato eletivo, nos termos do art. 55, VI e § 2.0, 
da Constituição Federal.59 Por fim, num terceiro momento, o STF, mediante 
decisão monocrática do Ministro Luís Barroso, suspendeu liminarmente os 
efeitos de sessão legislativa da Câmara dos Deputados que havia mantido 
o mandato eletivo de deputado federal condenado pela Corte Suprema em 
sentença transitada em julgado e que cumpre pena em regime fechado na 
Penitenciária Papuda, em Brasília (DF).60 

Como se vê, em que pese o fato de a literalidade do texto constitucional 
conferir o mesmo tratamento jurídico às hipóteses estabelecidas nos incisos I, 
II e VI do art. 55, o fato é que, em relação à situação prevista neste último 
inciso - condenação criminal em sentença transitada em julgado -, o 
Supremo Tribunal Federal ainda não possui posição conclusiva acerca do 
real alcance do disposto no § 2 .0 do mesmo art. 55 da Constituição Federal. 

Nos casos previstos nos incisos III a V - ausência, na mesma legislatura, 
à terça parte das sessões ordinárias da Casa; perda ou suspensão dos direitos 
políticos; e decretação pela Justiça Eleitoral -, a perda será declarada pela Mesa 
da Casa respectiva, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa (CF, art. 55, § 3.0). Nessas situações, não há espaço para juízo de 
conveniência da Casa Legislativa. Se comprovada a ocorrência das situações 
previstas nos incisos III a V, a Mesa está obrigada a declarar a perda do cargo. 
Desse modo, quando a Constituição assegura ao parlamentar a ampla defesa, 
esse direito será exercido apenas no intuito de demonstrar a não ocorrência da 
situação descrita nos citados incisos. Se o parlamentar não lograr êxito nesse 
mister, a Mesa deverá decretar, obrigatoriamente, a perda do mandato. 

58 AP 470/MG, rei. Min. Joaquim Barbosa, 17.12.2012. 
,. AP 565/RO, rei. Min. Cármen Lúcia, 08.08.2013. 
60 MS 32.326/DF, rei. Min. Roberto Barroso, 02.09.2013. 



Cap. 7 • PODER LEGISLATIVO 

7 .9. Renúncia ao mandato 

51� 

Consoante o § 4.º do art. 55 da Constituição, a renúncia de parlamentar 
submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato terá seus 
efeitos suspensos até as deliberações finais da Casa respectiva, de que tratam 
os § §  2.º e 3.0 do mesmo artigo. 

Por força dessa regra constitucional, temos a situação abaixo expendida. 

Se o parlamentar renunciar ao mandato antes do início do processo que 
vise à decretação da perda do seu mandato, a renúncia será plenamente válida, 
hipótese em que o referido processo sequer será iniciado. 

Diferentemente, depois de in iciado o processo, a renúncia do parlamen
tar ficará com seus efeitos suspensos, até as deliberações finais da Casa, a 
respeito da perda, ou não, do mandato. 

Ao final das deliberações, se a Casa Legislativa decidir pela perda do 
mandato, a renúncia do parlamentar não produzirá nenhum efeito, hipótese 
em que será simplesmente arquivada. Ao contrário, se a Casa Legislativa 
decidir pela manutenção do mandato, a renúncia produzirá seus efeitos, e o 
parlamentar perderá o mandato em virtude de sua própria manifestação de 
vontade, isto é, pela declaração de renúncia. 

À primeira análise, poder-se-ia imaginar que, em face desse comando 
constitucional, não faria sentido o parlamentar antecipar-se e renunciar ao 
seu mandato antes da instauração do processo, haja vista que, ao final, de 
uma forma ou de outra, haveria a perda do mandato, fosse pela decisão 
da Casa Legislativa, fosse pelos efeitos produzidos pela renúncia posterior 
à instauração do processo. Acontece, porém, que, uma vez instaurado o 
processo - portanto, na hipótese de o parlamentar não haver renunciado 
antes da sua instauração -, a decisão da Casa Legislativa desfavorável ao 
parlamentar, que considere haver ele infringido o inciso I ou o inciso I I  do 
art. 55 da Constituição, implicará, além da perda do mandato, a decretação 
de sua inelegibilidade pelo prazo de oito anos, subsequentes ao término da 
legislatura em que deveria findar o seu mandato.6 1 

•1 Estabelece o art. 1 .º, inciso 1, allnea "b", da Lei Complementar 64/1990: 
"Art. 1 .0 São inelegiveis: 
1 - para qualquer cargo: 

b) os membros do Congresso Nacional. das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa 
e das Câmaras Municipais. que hajam perdido os respectivos mandatos por lnfrlngêncla do 
disposto nos incisos 1 e li do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes 
sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Munlclplos e 
do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o perlodo remanescente .

do 

mandato para o qual rorarn eleilos e nos oito anos subsequentes ao término da leglsl.aturai 

(Redação dada pela LC n.º 81/1 994.) : . wnrrt 
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Portanto, a prévia renúncia ao mandato, com o fim de impedir a ins
tauração do respectivo processo que vise à sua perda, tem o fim de evitar 
a imposição da inelegibilidade por oito anos, contados do término da 
legislatura em que findaria o mandato, prevista para os casos de decisão 
da Casa Legislativa que considere ter o parlamentar infringido o inciso 1 
ou o inciso II do art. 5 5  da Constituição. Com efeito, se o parlamentar 
renunciar antes da instauração do processo, ele simplesmente perderá seu 
mandato, podendo candidatar-se já nas eleições seguintes, sem que sua 
renúncia represente óbice a que seja empossado em um novo mandato. 
Diferentemente, se o processo for instaurado e a Casa Legislativa decidir 
pela perda do mandato do parlamentar em razão de infringência do inciso 1 
ou do inciso II do art. 5 5  da Constituição, ele não só perderá seu mandato 
como ficará inelegível por oito anos, contados do término da legislatura 

. em que findaria seu mandato. 

A verdade é que, em cada caso, o parlamentar terá que avaliar os riscos 
de efetivamente vir a perder o seu mandato por decisão da sua Casa Legis
lativa, que considere haver ele infringido o inciso 1 ou o inciso II do art. 55 
da Constituição, e decidir se  renuncia ao mandato previamente à instauração 
do processo, ou não. 

7.1 0. Manutenção do mandato 

O art. 56 da Constituição enumera casos em que o congressista poderá 
ausentar-se do Poder Legislativo para o exercício de determinadas funções 
públicas ou solicitar certas l icenças sem a perda do mandato, nos termos 
seguintes: 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de 
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Terri
tório, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 
temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou 
para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, 
neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. 

Na hipótese de afastamento para o exercício de uma das funções públi
cas previstas no inciso I ,  o parlamentar poderá optar pela remuneração do 
mandato eletivo. 
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Conforme já  visto antes, com o afastamento do parlamentar das ativida
des legislativas, suas imunidades - material e processual - serão suspensas, 
enquanto durar o seu afastamento. Permanece, porém, o direito à prerrogativa 
de foro perante o Supremo Tribunal, nas infrações penais comuns, bem como 
a obrigação de manter o decoro parlamentar, sob pena de ser instaurado pro
cedimento disciplinar pela Casa Legislativa respectiva, que poderá culminar 
na decretação da perda do mandato eletivo. 

No caso de ocorrência de vaga (em virtude de perda do mandato, de 
falecimento etc.), de investidura nas funções enumeradas no inciso 1 do art. 
56 ou de licença superior a cento e vinte dias, o suplente do parlamentar 
será convocado para a assunção do mandato eletivo. O suplente exercerá 
as atividades congressuais até que a hipótese de vacância cesse ou até o 
término do mandato. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á nova 
eleição para preenchê-la, se faltarem mais de quinze meses para o término 
do mandato. Porém, se faltarem menos de quinze meses para o término do 
mandato, não haverá nova eleição, hipótese em que a vaga não será preen
chida na respectiva legislatura. 

7.1 1 .  Deputados estaduais, distritais e vereadores 

Os deputados estaduais e distritais dispõem das mesmas prerrogativas 
atribuídas constitucionalmente aos congressistas, por força do § l .º do art. 
27 da Constituição, que determina a aplicação a eles das regras previstas 
na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às 
Forças Armadas. 

Dessa forma, as prerrogativas aqui estudadas em relação aos congres
sistas - inviolabi l idade material, imunidade processual, desobrigação de 
testemunhar, incorporação às forças armadas, impedimentos e procedimen
tos para a perda do mandato - são extensíveis aos deputados estaduais e 
distritais, por determinação da própria Cons�ituição Federal. 

Na vigência da Constituição de 1 946, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal havia deixado assente que a imunidade dos deputados es
taduais só os protegia perante o Poder Judiciário do estado, entendimento 
que, à época, restou consolidado no enunciado da Súmula 3 do Tribunal, nos 
termos seguintes: "A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita 
à justiça do estado." 

Porém, em 1 5. 12 .2005, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que, com o advento do § 1 .0 do art. 27 da Constituição Federal de 1 988, 
que tomou aplicáveis, sem restrições, aos membros das Casas Legislativas 
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dos estados e do Distrito Federal, as nonnas sobre imunidades parlamentares 
dos integrantes do Congresso Nacional, ficou superada a tese da Súmula 3 .62 

Desse modo, com a superação do enunciado da Súmula 3 do STF, as 
imunidades parlamentares passam a proteger os deputados estaduais e distritais 
também perante outros órgãos do Poder Judiciário, e não somente perante a 
justiça do estado ou do Distrito Federal, respectivamente. 

Os vereadores não dispõem das mesmas prerrogativas e imunidades 
asseguradas aos congressistas. Os parlamentares da câmara municipal só 
possuem imunidade material, sendo invioláveis por suas palavras, opiniões 
e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município (CF, 
art. 29, VIII). 

Portanto, os vereadores não dispõem da prerrogativa concernente à 
imunidade formal, ou seja, em relação ao processo, razão pela qual poderão 
sofrer persecução penal por quaisquer delitos,63 sem possibilidade de sustação 
do andamento da ação pela câmara municipal. Da mesma forma, poderão 
ser presos durante a vigência do mandato, pois não são a eles aplicáveis as 
prerrogativas da imunidade processual em relação à prisão, prevista no § 2.0 
do art. 53 da Constituição Federal. 

Por fim, cabe destacar que a inviolabilidade material só protege as manifes
tações do vereador na circunscrição do município, ficando suas manifestações 
expendidas fora do território municipal sujeitas normalmente à incriminação, 
ainda que diretamente relacionadas ao exercício da vereança. Assim, se um 
grupo de vereadores reúne-se em Brasília, na defesa de legítimos interesses 
das municipalidades, os parlamentares municipais deverão adotar cautela 
nos seus discursos, sob pena de responderem, civil e penalmente, pelas suas 
manifestações, ainda que, comprovadamente, estas guardem estreita relação 
com o exercício da vereança. 

8. TRIBUNAIS DE CONTAS 

8.1 . Tribunal de Contas da União 

Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao Poder Legislativo, 
que o auxiliam no exercício do controle externo da administração pública, 
sobretudo o controle financeiro. 

02 RE 456.679/DF, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 1 5. 1 2.2005. 
63 Desde que não se trate de alegados crimes contra a honra decorrentes de manifestações 

emitidas no exerclcio do mandato e na circunscrição do municlpio, porque tais manifestações 
são protegidas pela Inviolabilidade material. 
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Não existe hierarquia entre as cortes de contas e o Poder Legislativo. 

Os tribunais de contas não praticam atos de natureza legislativa, mas tão 
somente atos de fiscalização e controle, de natureza administrativa. 

Não obstante recebam a denominação de "tribunais", as cortes de contas 
não exercem jurisdição, isto é, não dizem com definitividade o direito apli
cável a um caso concreto l itigioso; suas decisões não fazem "coisa julgada" 
em sentido próprio. 

Acerca da posição constitucional dos tribunais de contas no Brasil, me
rece transcrição, pela sua marcante clareza, este excerto da decisão proferida 
pelo Ministro Celso de Mello, em 0 1 .07.2009, na ADIMC 4. 1 90/RJ, da qual 
é relator (grifamos): 

Cabe enfatizar, neste ponto, urna vez mais, na linha da juris
prudência do Supremo Tribunal Federal, que inexiste qualquer 
vínculo de subordinação institueional dos Tribunais de Con
tas ao respectivo Poder Legislativo, eis que esses órgãos que 
auxiliam o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, a 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Câmaras Municipais 
possuem, por expressa outorga constitucional, autonomia que 
lhes assegura o autogoverno, dispondo, ainda, os membros que 
os integram, de prerrogativas próprias, como os predicamentos 
inerentes à magistratura, inclusive a vitaliciedade. 
Revela-se inteiramente falsa e completamente destituída de 
fundamento constitucional a ideia, de todo equivocada, de 
que os Tribunais de Contas seriam meros órgãos auxiliares do 
Poder Legislativo. 
Na realidade, os Tribunais de Contas ostentam posição eminente 
na estrutura constitucional brasileira, não se achando subor
dinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao 
Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem 
organismos de mero assessoramento técnico. 

Essa visão em tomo da autonomia institucional dos Tribunais de Contas, 
dos predicamentos e garantias reconhecidos aos membros que os integram 
e da inexistência de qualquer subordinação hierárquica ao respectivo Poder 
Legislativo tem sido constante na jurisprudência constitucional do Supremo 
Tribunal Federal, como resulta claro deste excerto de voto do eminente Mi
nistro Octavio Gallotti:64 

Creio ser hoje  possível afirmar, sem receio de erro, que os 
Tribunais de Contas são órgãos do Poder Legislativo, sem, 

"' ADI 375-MC/AM, rei. Min. Octávio Gallotti, 30. 1 0. 1 99 1 .  
.' í 
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·•· todavia se acha�em subordi_llaªos às Cas<lSi dó,jc()�SrFsso, f\.�i 

sembleias Legisll1tivas ou CâlUa.ras · de Vere1,1dqrçs. Que nãe> são 
súbordinados, nem dependentes; comprovani�nêf o dispositivp dà 
Constituição Federal que lhes atribui competê�cia para realizar, 
por iniciativa pr,óp.ria, inspeçqes e auditori!ls nà�, unida�es �(JtJ!i� 
nistrativas dos. três Podei;es (ai1. 7 1 ,· IV), bçlll ?Plll� - �-�. g�ranti.a� 
da magistratllra; assegurad� a_os· seus Membros (âit 73, § �;°), 
além de extensão da autonomia inerente aos Tribúnais do Poder 

. Jµdiciário (art: 73, combinadô com o art. 96).\ 

O Trjbunal de Contas da União/ i�tegrado p()r �()'VI? M-iRistr()s, tem sed.� 
no Distritõ Fttderal, quadro próprio de -pessoal e jurisd,içãch ��' t<?clO o território 
nacional, podendo exercer, no que couber, as atribuições ; administrativas do 
art. 96 da Constituição, outorgadas a

.
os tribunais do Poder Judiciário. >. 

Os Miµistros do Tribunal de Contas da Uniã? g()zam da,s mesmas garan
tias, prerrogativas, imp�dimentos, vencimentos e x�'h-�gep� d9�. :tyiinistros do 
Superior Tribunal de Justiça, apl icando-se-lhes, no tôéante à aposentadoria e 
pensão, as normas do art. 40 da Constituição. Os requisitos para a investidura 
no cargo de Ministro estão enumerados no § ! .º, do art. 73 da Constituição, : 
nos termos seguintes: 

· 
§ l .º Os Ministros do Tribunal de Contas da União no
meados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 

_I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cincó anos 
de idade; 

II - idoneidade moral e repu
.
iação ilibada; 

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos 
e financeiros ou de administração pública; 

. 

IV - mais de dez anos de exercício de . funçãp o� de çfetiva 
atividade profissional que exija os conhecimçntôs menciô11a.dos 
no inciso anterior. · · 

Caberá ao Presidente da República escolher u111 terço dos m�mbros do 
.· Tribunal de Contas da -pnião (três),'com ulterior. apçgy�çã9. cios p?me� pelo 

. . Senado F�deral, e ao Congresso Nacional cabêra a �sc9lha . do� outros dois . . 
· terços (séis), na forma que dispuser seu regimentl) interno�' > · · · 

O Presidente da República não é livre para esc�lher os três Ministrds, 
pois, dentre esses, dois deverão ser escolhidos alty

_
m��ªrn�nte 'yn�e

.
·auditores 

e membros .do Ministé{io ;r'úblico jt,tntó ao Triqµnal�ji.pdi9�êgs eqL Hsta trí-\ 
plice pelo Tribunal de CÔritas da úriião, · segundo. os:.�ritérfos d� · antiguidade 
e merecimento. Logo, dentre os três J\.iinistros esC.olfüdos pelo . ;Presidente ' da 
República, apenas uin será de sua livre êscolha; · , . . . . 
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oes.se •mçdo, ·i;§ 'fribupal / âe. êpritas '. �a União elaborará>lista indicandoJ 
alternadamente, três < audit.ore�' ou- três· membros do Ministério Pú�lico que 
atuam junto ·<lff Tritwnal, seja pelo • critériO da� antiguidade, seja pelo crit�rio 
de mereci_men.to, 8�fa. · q�e, ?i �re�identé da . Rep(lplica escolha, com plena. 
discricionãriedâde;

.
um• �e,lésr submptendo ' seu '.nome à aprovªção da maioria 

simples - do Senado FederaL· .' · 
>.: . . .::·: :.:::::.:. �. ·: ·. ·. : · · .· •.•.• . :.· .•. ' : .. � . ·. . · Importante destâêar \qúe; Il1êsil1o na hipótese de investi4ura segundo o 

critério de an�lg�id.élde, p' . J'rj1?p�al . ge Cóntas . da União deverá elaborar, lista 
tríplice, é nãô .encàminhar �o :chefe d� Executivo sómente o nome do auditor 
ou membro d() - Miiüstéri() PúpJico rnais àntigo. A lista tríplice deverá indicar 
os três auditores ou os · três membros do Ministério Público mais antigos 
para que o Presidente ·4a .}l�públiç_a, com plena discricionariedade, escolha 
qualquer_ um deles, ainda que ' não seja o mais antigo dos três. . 

Em consonâiiciá cofü.J á • fünç�o· ;típicá ·fiscalizat<)ria do P°"der L�gislativo, 
dispõe a Constituiçãp �ue a - ��S�li�ção contábil� financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial da União�e das entidadês da. Administração Direta e Indireta, 
quanto à ' legalidadçc h::gi�llli?élqe, efonomicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exerdda pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, sem prejuízo d() �istema . . �Ç . �ontrole interno de cada Pçder (art. 70). 

Determin�, ainqa, que está . �brigada a prestar contas qualquer pessoa 
fisica ou ]urídica, p�bliçà ou • píivada, que utilize, arrecade, guarde; gerencie 
ou administrer din�ei�os�- J)e11s e valores públicos ou pelos quais a União 
respçmda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária 
(art. 70, parágrafo único), . ' ' ' \'.' . . . : � ' . . , . ' ' 

Assim, ó 'Çontrôié externo das contás públicas é incu�bêncià constitu
cional do. Congress9 Nacional, . que o exercerá con;i o auxílio do Tribunal de 
Contas da União (art. 7 1 ). 

· · · 
Entretanto, cab� ressaltar que o Trj,bunal de �Contas da União possui 

atribuições coiistitucionªis próprias' de apreciação, fiscalizaç.ão e julgainen-· 
to de corttas públicàs, é)iülliefadas no a.rt: 7 L  da Constituição Federal; nos 
termos seguintes: 

· 

·Art. 7 1 .  O c9n�e1� ç*t�m�, a c�go do Congress� Naci.onal, 
_ será ·exercido ·. com · o· àuxmo do Tribunal - de Contas da Únião,i 
a() qual compete: 

. . 
. 

I - aprecial' as ·C:óllta� j)r�shlcl�s anualmente pdo Presidente da 
Repúblka, lne�iant� paJ'ec�( prévio . que deverá ser elaborado
�m sessen� dias a contar d�. seu r�cebiment�

•
;; · • •

. ···. . . . . · · · 
U _;;; j4tgàr . �� contas dóà aqrnÍJ.lÍStradores e O��!liS réspo�sáveis :· . 
por: dinheirns� bens 

·
e . y�iores públicos d_a adróinistração :diret11 · . e ·. indireta; in.Cluídas as · :fundações e socied11des .instituídas e 
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mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
refonnas e pensões, r,essalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspe
ções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 

· referidas no inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais 
de cujo capital social a União participe, de forma direta ou 
indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplica•rão de quaisquer recursos repassados pela 
União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacio
nal, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas 
Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentá
ria, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias 
e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de des
pesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, 
que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as pro
vidências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comu
nicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 

Note-se que o Tribunal de Contas da União dispõe de competência 
para ju lgar, administrativamente, as contas dos administradores e demais 
responsáveis por recursos públicos, no âmbito dos três Poderes da União -
Executivo, Legislativo e Judiciário (inciso I I). 
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Porém, a Corte de Contas não dispõe de competência para julgar as con
tas do Presidente da República, cabendo-lhe, neste caso, apenas apreciá-las, 
mediante a elaboração de parecer prévio, meramente opinativo, no prazo de 
sessenta dias (inciso 1), porquanto é o Congresso Nacional quem dispõe de 
competência para ju lgar as contas do Presidente da República (CF, art. 49, IX). 

Na realidade, a competência para o julgamento das contas do chefe do 
Poder Executivo, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal é sempre 
exclusiva do respectivo Poder Legislativo (Congresso Nacional, Assembleia 
Legislativa, Câmara Legislativa e Câmara Municipal, respectivamente). Nessa 
hipótese, caberá às Cortes de Contas competentes, apenas, a elaboração de 
um parecer prévio, meramente opinativo, como forma de auxílio à tarefa da 
Casa Legislativa. 

Outro aspecto que merece exame diz respeito à competência do Tribunal 
de Contas da União para a sustação de atos e contratos administrativos. 

Sabe-se que atos administrativos ·são manifestações unilaterais da Adminis
tração Pública, tais como as permissões de uso de bens públicos, as licenças 
e as autorizações. Por outro lado, os contratos administrativos resultam de 
ajuste de vontades, sendo sua caracteristica preponderante a bilateralidade, 
como são exemplos os contratos de concessão de serviços públicos. 

Em face dessa distinção jurídica, a competência do Tribunal de Contas 
da União para sustação difere, conforme a irregularidade tenha sido detectada 
em um ato administrativo, ou em um contrato administrativo. 

Assim, se for verificada irregularidade em um ato administrativo, com
pete ao Tribunal de Contas da União fixar um prazo para que o órgão ou 
entidade que o praticou adote as providências necessárias ao exato cumpri
mento da lei. Se essa determinação do Tribunal de Contas da União não for 
atendida, dispõe ele de competência para sustar diretamente a execução do 
ato administrativo, comunicando ulteriormente a sua decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal (CF, art. 7 1 ,  X). 

Porém, se for verificada irregularidade em um contrato administrativo, o 
ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solici
tará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis (CF, art. 7 1 ,  § ! .º). 

Observe-se que, em se tratando de contrato administrativo, o Tribunal de 
Contas da União não dispõe de competência para sustar diretamente a sua 
execução. Verificada a irregularidade, deverá a Corte de Contas dar ciência 
ao Congresso Nacional, para que este determine a sustação e solicite ao 
Poder Executivo as medidas cabíveis para sanar a irregularidade. Entretanto, 
se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 
não efetivar as medidas cabíveis para sanar a irregularidade verificada no 
contrato, o Tribunal de Contas da União adquirirá competência para decidir 
a respeito (CF, art. 7 1 ,  § 2.0). 
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Ainda sobre esse poder de fiscalização, o Supremo Tribunal Federal tem 
enfatizado que o Tribunal de Contas da União, embora não disponha de poder 
para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência - prevista no 
art. 7 1 ,  IX, da Constituição - para determinar à autoridade administrativa que 
promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que ele se 
originou, sob pena de imediata comunicação ao Congresso Nacional, a quem 
compete adotar o ato de sustação. Ressalte-se que a Corte Constitucional tem 
reafirmado em suas decisões que essa competência do Tribunal de Contas 
da União consubstancia poder de "determinar" a adoção das medidas admi
nistrativas, e não "simples recomendação" despida de caráter impositivo.65 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o TCU dispõe, 
ainda, de legitimidade para expedição de medidas cautelares, a fim de 
prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como de 
garantir a efetividade de suas decisões. O provimento cautelar pode ser con
cedido, inclusive, sem a oitiva prévia da outra parte (inaudita altera parte), 
não configurando tal procedimento ofensa às garantias do contraditório e 
ampla defesa, haja vista que o exercício desses direitos, observado o devido 
processo legal, será exercido em fase processual seguinte. 

Embora não expressamente prevista no texto constitucional, entende o 
Supremo Tribunal Federal que a possibilidade de concessão de medida cau
telar pelo Tribunal de Contas da União decorre da outorga constitucional de 
poderes implícitos a esta Corte. Enfim, para o STF, o fato de o art. 71 da 
Constituição Federal outorgar explicitamente diversas atribuições ao Tribu
nal de Contas da União implica reconhecer a outorga implícita dos meios 
necessários à integral e eficiente realização de tais atribuições, dentre os 
quais a concessão de medida cautelar, quando indispensável para garantir a 
efetividade de suas decisões de mérito.66 

Entretanto, o Tribunal de Contas da União - e, em decorrência da simetria, 
as demais Cortes de Contas - não dispõe de competência para determinar a 
quebra do sigilo bancário das pessoas submetidas ao seu controle. Com efeito, 
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora as atividades 
do Tribunal de Contas da União, por sua natureza - verificação de contas e 
até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no artigo 7 1 ,  
II, da Constituição Federal -, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não 
houve essa determinação na lei específica (Lei Complementar 1 05/2001 )  que 

es MS 26.547/DF, rei. Min. Celso de Mello, 23.05.2007. 
68 Conforme lição do Min. Celso de Metlo, na mencionada ação: "a formulação que se faz em 

torno dos poderes lmpllcitos, cuja doutrina - construida pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América no célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819) - enfatiza que 
a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento 
impllcito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que 
lhe foram atribuidos· (MS 26.547/DF, 23.05.2007). 
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tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há 
princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada (CF, art. 
5 .º, X), no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário.67 

Não pode o Tribunal de Contas da União, tampouco, alterar determinações 
constantes de decisão judicial transitada em julgado, ainda que a decisão judi
cial implique a concessão de beneficio a servidor ou a administrado e destoe 
daquilo que venha sendo decidido, em casos análogos, pelo Supremo Tribunal 
Federal.68 Assim é porque a autoridade da coisa julgada não pode ser contrastada 
por nenhuma decisão administrativa - e as decisões das cortes de contas têm 
natureza administrativa. Sentença judicial transitada em julgado, em matéria cível, 
só pode ser validamente desconstituída, se for o caso, mediante ação rescisória. 

É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 
Vinculante 3 ,  acerca da abrangência do direito ao contraditório e ampla defesa 
nos processos que tramitam no TCU, cujo enunciado transcrevemos a seguir: 

3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da 
decisão puder resultar anulação ou revogação de ato admi
n istrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação 
da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão. 

Essa ressalva constante da parte final da Súmula Vinculante 3 merece 
uma explicação, tendo em vista certa mitigação ao seu alcance imposta pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Observe-se que, pela exceção indicada na parte final do enunciado da 
Súmula Vinculante 3, acima transcrita ("excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão"), o Tribunal 
de Contas da União não está obrigado a assegurar o contraditório e a ampla 
defesa ao interessado, nos processos de apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de sua aposentadoria, reforma ou pensão, mesmo quando 
a decisão do Tribunal de Contas da União, em tais processos, seja a de que 
houve ilegalidade na referida concessão - decisão esta que implicará, por
tanto, anulação da aposentadoria, reforma ou pensão inicialmente concedida. 

Acontece, porém, que não há prazo l imite para que o Tribunal de Contas 
da União examine a legalidade desses atos concessivos de aposentadorias, 
reformas e pensões. A verdade é que a decisão pela ilegalidade de tais·:atos, 
proferida pelo TCU, pode acontecer a qualquer tempo! Com efeito, nada 

67 MS 22.801 , rei. Mln. Carlos Alberto Menezes Direito, 1 7. 12.2007. ' :.id,'.d:i":-f..S:,ü'.91vh 1! 
08 MS 28. 1 50 MC/DF, rei. Min. Celso de Mello, 08.09.2009 (vide /nfonnatívó 'S's'f'Oó<;s'f.F)FMS 

25.805/DF, rei. Min. Celso de Mello, 22.03.2010. ·i '1D1 ,"'lGi!"B\'.Vi 81\'1 ,;•. 
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impede que três, . c
.
inco;, oito ou · doze

� 
qnos clet>?i� da ê()�C�ssãO i�icial ·.d.o 

beneficio . •. o Tribunal ·de .Contas da Uniãó; ªº . .. e){a?1I�àr .a cvalidade de tal ato, 
venhà à reconh�cer · a, sua ' iÍegalidade' e det�rtnii;tar j a su,a;·anü!itção; · . . CO!l} ll 
consequente cessação do pagàmento d.o. beJ!efiç.i.()'. - - >  

· .• 
> ,. · . < . / · , Em .face dessa reajidade, e Cónsid�rando os 'pfinçípi()s d() . geyid9 p�� 

legal. da bôa-fé .e da· segunµiÇà jurídica; p �up�mo Tfi?lllllÜ Federal fu:!n<>u o 
eh�dirneilto:de que o TCU. tem o prazo' �e cin�o·:�n?s. pa.ra efetuar a apreciaÇão 
da legalidade do ato _de concessão-inicial de aposenfajori_a; réfonna:qu pensão sem 
conceder ao interessado a oportunida<!e de cónfradi��r? e d�

. �rppla defesa.69 

O STF deixou ·assente, ainda,· que esse pajo de, c§co- �Ó� q�v� ··set". corítado a 
partir da data de chegada do processo ·a<tmí.nisfrativo . à Corte de,.Contas.70 

' Assim, durante esse período de cJncÓ a�os, t ilggàlÍd�de 
·
do ato poderá 

ser apontada pelo Tribunal de Contas, com' a . Cónsequ�nt� çessação do pa� 
gamento do beneficio, sem necessidade .d� oporw�Ji=?� ,. o. çontraditório e

· 
a 

ampla. defesa ao beneficiário. Porém, se. d TCJI; s? . . r()r �fefüar o exame da 
legalidade. do ato concessivo depois de esgotàdô esse pr�zo :de �inco anos, 
terá obrigatoriamente que garantir ao intere'ssatlo, o �}{etçi(:i9 do contradjtório 
e da ampla defesa. Vale repetir, passado es�e pra�() 4� cinco anos, contado 
da data. da chegada do processo adminis�ativo à C()J1e âe Contas, ela ainda 
pode exercer sua competêncfa constitucionaL pàrà apreciar a 1.egalidade do ato 
de concessão da aposentadoria, refonna ou"peQsãq �;·: se for o caso, declarar 
o ato ilegal - o que resultará na sua anulaçã(), co�n a· çessação :do pagamen
to do beneficio -; mas; nessa hipótese, deverá . possibilitar ao beneficiário, 
previamente, o exercício de contraditórfo ê all1pfa . defüs�. . _ . 

A fiin de assegurar efetividade ao de�errtpenh'o 'de suas. atribuições, dis
põe a Constituição que as decisões do' TribunáL A� Gc>ntiis d� União de que 
resulte imputação de débito ou multa t�m efic�êi.� �e tftulo .. executivo, isto 
é, consubstanciam instrumento idôneo pâra instruir e subsidiar o. processo de 
execução do devedor perài:tte o Poder Judiciário (art.,7 J ,  § 3.º). .. ····

Cumpre observar, porém, quanto 1a e�s� a8���tó ;. eficá
.
cia de tíhilo execu

tivo das - decisões do TCU que resultem 
-
eín' impufiição q� d�bito ou· multa -, 

que, segundo a jurisprudência do Sµpre.n1ô 'f��11n�l:�ed.era!, soipente o ente 
público .beneficiário da ��mdenaÇ�(>., pat�imo�i�I ifyp()Síit pelos tribunais . de 
ço11tas possui legitimidade processu�l Para ajuizar a , aÇão de execução. Não 
pode Ó Mfraistério · Públifo - . atuante ou· nãq jl.lJlfO à� Ç,grtes .d�. contas, seja 
federal, seja estadual 7, sob o argum�nto de. ci11.� estllj� promoy��qo a proteção 
do patrimônio público (CF, art. 129,. III), própor essa • àção .• de execução das 

aa;·�� 2�.1j6/DF, rei, MÍQ. Ayre�· sritto; • .  Ô9'.o2��()()6: '�� · 24.�8J0F, r�I. Min: Ayres Bri�O. · . 27.09.2007; MS 26.053/DF,. rel. ,Min. Ricardo• L�'llª�d()'l/ski; 1a;1J .20fü · ' ·  · · 

.!º MS 24.781/DF, red. p/ o �córdão'Min. 'c311mar,·Mrindes, . 02,03.2ôn, 



multasiou dé?ffo( i1Upú�dos - J'e1os., tribunais de . contas.71 As�im, no, caso de 
conden-ação Pªtritl1.()nial. Jll1I?OS!á: pélo TÇU, sendo beneficiária a União, a ação 
de_ execuÇão. poderá ser pwposta tão somente por este . . ente -féderadô (União), 
por ·intermédi� do seu r7grf>,Sei}tan� judicial, a Adyocacia�G�rat da União . . · · 

Vale lembrar, ainda,yqu�,.;segundo a juri�rudência cio . Supremo Tribunal 
Federal, os TriollJiaís de Contas, no desempenho de suàs . atribuições, podem 
realizar o' controle i:le constitu�ipnalidade das leis,72 isto é, no exáme de um pro
cesso submetido à sua ap�iª�º· podem llfastar a aplicação de uma lei ou aio 
nonnativo. d� Po?er públiqp P()t.el1�Bdê-lo · inconstitucional (controle incidental). 

·'Essa declaraÇão de inçotisiituciQo�lidade pelos Tribunàis de Contas deverá 
ser proferida .. por .. maiorjá ab�oluta de seus membros, por força' da cláusula 
"reserva .de plenário'.',- éstapelecida no art . . 97 da Constituição Federal. 

Por. fim, cabe ressaltaJ"� qtl�, em atenção .�o direito de
. 

r;�pos
'
t'1

·
, proporcio

nal ao agravo, e . à •invió.làbiH.dade � honra e da · imagem das pessoas, cuja 
lesão �nseja indeniza'.çã,o pof: Jlàno m,orªl ou. materiaHCF, art. 5.0, V•e X), ·o 
Supremo Tribun.aL Federal finnou entendimento de que o Tribunal de Contas 
da União (TÇU) não' p�de �linter: em sigilo a autoria de denúncia a ele 
apresentada co."tra �drJ1irÍistrador; públic_o.73 

Com efeito� ap�nta11do c:.omó fundamento os incisos IV, V, X, XXXIII 
e XXXV do , art. 5.0 ruii ConstitúiÇão Federal, o Supremo Tribunal Federal 
declarou a inconstituc}onl1licl'1de da expressão "manter ou não o sigilo quan
to ao objeto e à . autoria ct� denúncia", constante. do § l .º do art. 55 da Lei 
Orgânica do TCU .. (L7i �h44;311992), bem como do disposto no Regimento 
Interno_ do TCU, no p?nto em que estabelece a permanência do sigilo rela
tivamente à autoria da .. denú'ncia. 

Considerou a ngssa Ç()rte Maior que a manutenção do sigilo por parte do 
Poder Público impeqiffa o qenunciado de adotar as providências asseguradas 
pela Constituição B� . d�.f�. � de su� imagem, 'inc_lusive a de buscar a tutela 
judicial, salientandó, ainda,:. o Jato de que apenas em hipóteses excepcionais 
é vedado O dii'eifo . das . pessoas ao recebimento de informações perante os 
órgãos públieos (art: 5 .�. XXXIII): 

·.ó art. j 1 ;ªª cdps�§i��o ·· e�tabelece que o controle externo . da. câmara ,mu
nicipàl será exercid() fOm q0auxfHo dos tribunàis de contas dos estados 'OU do 
município Ou dos· coriselhos fou triblinais. de-contas dos municípios, onde houver. 

'' _ ARE 823.347/f1,1A:(r�p������o geràl), ��I. Min: Gllmàl' Mendes, 02.10.2014. . . .
·
. < 

n . STF,: Súmula 34 7: ro TrlbÚnal de c9nias: riº éxerck:lo dá suas atribuições, . pode apreciar 
·• a constituclonali�adé das lei�' . e (jos at()S 

.
dó Poder Público." · · · 

73 •• MS 24A05/DF, . rei. Mln • .  C<!J1os venosô, . 03. 12 .2003. 
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Com isso, o texto constitucional reconheceu, sem ressalvas, a existência 
dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, existência essa 
expressamente confirmada pelo art. 75. 

No tocante aos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, só foram 
reconhecidos aqueles já existentes na data da promulgação da Constituição, 
uma vez que a própria Constituição veda aos municípios a criação de tribu
nais, conselhos ou órgãos de contas municipais (art. 3 1 ,  § 4.0). 

Porém, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição à 
criação de tribunais, conselhos ou Órgãos de contas municipais, prevista no § 4.º 
do art. 3 1  da Constituição Federal, dirige-se exclusivamente aos municípios, que 
não poderão criar esses órgãos como integrantes da estrutura orgânica municipal.74 

Significa dizer que essa vedação não alcança os estados-membros, que 
podem, discricionariamente, criar ou extinguir tribunais ou conselhos de contas 
municipais, como órgãos integrantes de sua própria estrutura orgânica, com o 
fim de atribuir a esses órgãos a competência para realizar a fiscalização dos 
municípios do seu território. Vale dizer, os tribunais ou conselhos de contas 
municipais criados pelos estados-membros não serão órgãos municipais, mas, 
sim, órgãos integrantes da estrutura do estado-membro que os criou, com a 
função de fiscalizar as finanças dos municípios do seu território. 

Determina a Constituição Federal que as normas estabelecidas no seu 
texto sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária aplicam-se, no 
que couber, à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas 
dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de 
contas dos municípios (art. 75). 

Por força desse dispositivo constitucional, o modelo de composição e 
investidura dos Ministros do Tribunal de Contas da União deverá ser obser
vado pelos estados-membros, na fixação do processo de escolha e investidura 
dos conselheiros dos respectivos tribunais de contas estaduais, devendo ser 
resguardada a proporcionalidade de escolha entre o Poder Executivo (um 
terço) e o Poder Legislativo (dois terços). 

Acontece, porém, que, como a Constituição determina que os tribunais 
de contas dos estados-membros serão integrados por sete conselheiros,75 não 
é possível, aritmeticamente, adotar, na esfera estadual, o modelo federal da 
terça parte, pela singela razão de que sete não é divisível por três. 

1' Conforme trecho do voto do Min. Marco Aurélio: "O que a Constituição Federal veda, no § 4.0 
do art. 31 ,  é a criação de Tribunais, Conselhos e órgãos de Contas pelos próprios Municlpios, 
inseridos na estrutura destes, não proibindo os Estados da Instituição de Tribunal ou Conselho, 
com jurisdição sobra as contas municipais" (ADI 867/MA, rei. Min. Marco Aurélio, 10.10. 1994). 

75 Reza o parágrafo único do art. 75 da Constituição Federal: "As Constituições estaduais disporão 
sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por seta Conselheiros." 
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Em face dessa realidade, o Supremo Tribunal Federal finnou entendi
mento de que quatro conselheiros devem ser escolhidos pela Assembleia 
Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este 
escolher um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, 
alternadamente, e um terceiro à sua livre escolha.76 

Ainda de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
dentre as competências constitucionalmente outorgadas aos tribunais de 
contas dos estados (art. 70) não se inclui a de atuar no âmbito de processo 
administrativo em que se discute matéria tributária. Com base nesse enten
dimento, o Tribunal Maior declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de 
Constituição estadual que estabelecia que as decisões fazendárias de última 
instância no processo administrativo tributário, quando contrárias ao erário, 
seriam apreciadas, em grau de recurso, pelo tribunal de contas do estado.77 

Em relação à fiscalização das contas municipais, dispõe a Constituição 
que o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da câmara municipal (art. 3 1 ,  § 2 .º). 

Assim, o parecer emitido pelo órgão competente - tribunal de contas do 
estado ou órgão de contas do município, onde houver - sobre as contas do 
Prefeito vincula, num primeiro momento, a câmara municipal, que só poderá 
rejeitá-lo por decisão de dois terços dos seus membros. 

Cabe destacar que essa regra é especial, pois outorga ao parecer emi
tido sobre as contas do Prefeito força distinta daquela de que se revestem 
os pareceres emitidos acerca das contas do Governador e do Presidente da 
República pelas respectivas cortes de contas, que são meramente opinativos. 

Por fim, vale lembrar que junto aos tribunais de contas atuará um Mi
nistério Público, cujos membros têm os mesmos direitos, vedações e fonna 
de investidura dos membros do Ministério Público comum (CF, art. 1 30). 
Esse Ministério Público especial integra a própria estrutura orgânica do cor
respondente tribunal de contas e tem a sua organização fonnalizada por lei 
ordinária, de iniciativa privativa da corte de contas respectiva. 

76 STF, Súmula 653: "No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro 
devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo 
estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do ministério 
público, e um terceiro a sua livre escolha." 

77 ADI 523/PR, rei. Min. Eros Grau, 03.04.2008. 





PROCESSO LEGISLATIVO 

1.  CONCEITO 

A expressão "processo legislativo" compreende o conjunto de atos (ini
ciativa, emenda, votação, sanção e veto, promulgação e publicação) realizados 
pelos órgãos competentes na produção das leis e outras espécies nonnativas 
indicadas diretamente pela Constituição. 

As espécies nonnativas abrangidas pelo processo legislativo estão enu
meradas no art. 59 da Ca11a da República de 1 988: emendas à Constituição, 
leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, 
decretos legislativos e resoluções. 

Os atos normativos integrantes do nosso processo legislativo veiculam 
as denominadas "normas primárias'', assim chamadas porque retiram sua 
validade diretamente da Constituição; são o primeiro nível de normas deri
vadas da Constituição. Tais espécies nonnativas inovam o Direito, não são 
editadas para regulamentar algum outro ato infraconstitucional.1 Em síntese, 
são espécies nonnativas só fundadas na Constituição e em nenhum outro 
ato. Ademais, conforme estudaremos adiante, todas elas situam-se no mesmo 
nível hierárquico, à exceção da emenda à Constituição. 

A produção de espécies nonnativas com inobservância das regras do 
processo legislativo constitucionalmente previstas implica a inconstituciona
lidade formal do ato resultante. Essa inconstitucionalidade - da lei ou do ato 

' Os atos editados para regulamentar outros atos infraconstitucionais - chamados atos de 
segundo nlvel, secundários ou infralegais -, a exemplo dos decretos, das resoluções mi
nisteriais, das portarias administrativas, não Integram o processo legislativo. 
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nonnativo produzido mediante processo legislativo que tenha desrespeitado 
as regras constitucionais - poderá ser reconhecida pelo Poder Judiciário no 
exercício do controle de constitucionalidade, seja no controle concreto, seja 
no controle abstrato. 

Embora disciplinado no texto constitucional, o processo legislativo das 
leis não é cláusula pétrea, podendo ser modificado por meio de emenda à 
Constituição (a EC 32/2001 ,  por exemplo, operou algumas modificações no 
processo legislativo concernente às medidas provisórias). 

2. CLASSIFICAÇÃO 

A doutrina classifica os processos legislativos quanto às formas de orga
nização política em: a) autocrático; b) direto; c) indireto ou representativo; 
d) semidireto. 

O processo legislativo é autocrático quando as leis são elaboradas pelo 
próprio governante, ficando excluída a participação dos cidadãos, seja de 
forma direta ou por meio de seus representantes. 

Processo legislativo direto é aquele em que ocorre discussão e votação 
das leis pelo próprio povo, diretamente. 

No processo legislativo indireto ou representativo, os cidadãos escolhem 
representantes e lhes conferem poderes para a elaboração das espécies nor
mativas que o integram, segundo o procedimento previsto na Constituição. 

Há processo legislativo semidireto quando a elaboração legislativa 
exige a concordância da vontade do órgão representativo e, também, da 
vontade do eleitorado, esta manifestada por meio de referendum (ou refe-
rendo) popular. · 

A maioria dos Estados contemporâneos, inclusive o Brasil, adota o pro
cesso legislativo indireto ou representativo, no qual as espécies normativas 
são elaboradas pelos parlamentares, representantes escolhidos pelo povo. 

Quanto ao rito e aos prazos, os processos legislativos poderão ser: (a) 
ordinário; (b) sumário; (c) especiais. 

O processo legislativo ordinário destina-se à elaboração das leis ordi
nárias, caracterizando-se pela inexistência de prazos rígidos para conclusão 
das diversas fases que o compõem. 

O processo legislativo sumário segue as mesmas fases do processo or
dinário, com a única diferença de que existem prazos para que o Congresso 
Nacional delibere sobre o assunto. 

Os processos legislativos especiais seguem rito diferente do estabeleci
do para a elaboração das leis ordinárias, como é o caso, na Carta de 1 988, 
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dos processos especiais de elaboração das emendas à Constituição, das leis 
delegadas, das medidas provisórias etc. 

3. PROCESSO LEGISLATIVO ORDINARIO 

O processo legislativo ordinário é aquele destinado à elaboração de uma 
lei ordinária. Como é integrado por todas as fases e procedimentos - nem 
sempre presentes nos outros processos legislativos - que têm possibilidade 
de ser identificados em qualquer dos processos legislativos disciplinados pela 
Constituição Federal, ele serve de base para a compreensão dos demais, razão 
pela qual será estudado em primeiro lugar. 

O processo legislativo ordinário desdobra-se em três fases: fase introdu
tória, fase constitutiva e fase complementar. 

A fase introdutória resume-se à iniciativa de lei, ato que desencadeia o 
processo de sua formação. 

A fase constitutiva compreende a discussão e votação do projeto de lei 
nas duas Casas do Congresso Nacional, bem como a manifestação do Chefe 
do Executivo (sanção ou veto) e, se for o caso, a apreciação do veto pelo 
Congresso Nacional. • 

A fase complementar abrange a promulgação e a publicação da lei. 

3.1 . Fase introdutória 

A fase introdutória dá início ao processo de formação do ato legal, por 
meio da denominada iniciativa de lei. 

Iniciativa legislativa é a faculdade que se atribui a alguém ou a algum 
órgão para apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo. 

Na atual Constituição, essa faculdade foi atribuída a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con
gresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos 
(CF, art. 6 1  ). 

Embora a Constituição Federal não contemple expressamente o Tribunal 
de Contas da União no rol dos legitimados à iniciativa das leis (CF, art. 6 1 ), 
firmou-se o entendimento de que o Tribunal de Contas detém a iniciativa da 
lei (ou leis) que regule seus cargos, serviços e funções, por força do disposto 
no art. 73, combinado com o art. 96, inciso II ,  ambos da Constituição da 
República. Essa prerrogativa do Tribunal de Contas da União contempla, 
também, o poder de iniciativa da lei de organização do Ministério Público 
que atua junto à Corte de Contas (CF, art. 1 30). 
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Ademais, cabe lembrar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
dispõem de iniciativa de lei para fixação da remuneração dos seus respectivos 
cargos, empregos e funções (CF, art. 5 1 ,  IV, e art. 52, XIII). 

Observa-se que a outorga de legitimação para a iniciativa das leis é bas
tante ampla e democrática, pois abarca, além dos próprios cidadãos, órgãos dos 
três poderes da República - Executivo, Legislativo e Judiciário -, constituindo 
elemento importante na manutenção do equilíbrio e harmonia entre eles. 

O legitimado que apresentou o projeto de lei pode solicitar a sua retirada, 
o que implicará a desistência do prosseguimento da apreciação da respectiva 
matéria. Porém, a desistência não constitui ato unilateral. O requerimento de 
retirada poderá ser deferido ou indeferido pelas Casas Legislativas, de acordo 
com as regras regimentais. 2 

3.7.1. Espécies de iniciativa 

A iniciativa é dita parlamentar quando outorgada a todos os membros 
do Congresso Nacional, deputados federais ou senadores da República. 

A iniciativa é extraparlamentar quando conferida a órgãos e pessoas 
não integrantes do Congresso Nacional. Na vigente Constituição, possuem 
iniciativa extraparlamentar o Chefe do Executivo, os Tribunais do Poder 
Judiciário, o Procurador-Geral da República e os cidadãos, estes por meio 
da denominada iniciativa popular. 

A iniciativa é dita geral quando outorgada a determinada autoridade ou 
órgão para a apresentação de projeto de lei sobre matérias diversas, inde-
terminadas. 

· 
Na vigente Constituição, a iniciativa geral compete concorrentemente 

ao Presidente da República, a qualquer deputado ou senador, a qualquer 
comissão das Casas do Congresso Nacional e aos cidadãos, estes por meio 
da iniciativa popular. 

A denominação "iniciativa geral" não significa, porém, que caiba aos 
legitimados com ela contemplados a competência para a iniciativa das leis 
sobre qualquer matéria. Na Constituição Federal de 1 988, ninguém possui, 
propriamente, iniciativa geral, irrestrita. Isso porque devem ser respeitadas as 
hipóteses de iniciativa reservada, adiante examinadas. A expressão "iniciativa 
geral" deve ser entendida, portanto, como indicativa de que os legitimados com 
ela contemplados poderão dar início ao processo legislativo sobre quaisquer 
matérias, ressalvadas as hipóteses de iniciativa reservada. 

2 Os Regimentos Internos da Cêmara dos Deputados e do Senado Federal disciplinam a 
matéria nos arts. 104 e 256, respectivamente. 



Cap. 8 • PROCESSO LEGISLATIVO 531 

A iniciativa é restrita quando outorgada a detenninada autoridade ou 
órgão para a apresentação de projeto de lei sobre matérias especificamente 
apontadas na Constituição. É o caso da iniciativa conferida ao Procurador
-Geral da República, que somente dispõe de competência para apreser.t.:ç�o 
de projetos de lei concernentes às matérias expressamente indicadas no texto 
constitucional (CF, art. 1 28, §§ 2.0 e 5.0). O mesmo ocorre com os Tribunais 
do Poder Judiciário, que somente dispõem de iniciativa para as matérias de 
sua alçada, confonne indicado na Constituição (CF, arts. 93 e 96, II). 

A iniciativa é reservada (exclusiva ou privativa}3 quando só detenninado 
órgão ou autoridade tem o poder de propor leis sobre certa matéria. 

São exemplos de iniciativa reservada na Constituição Federal: 

a) do Chefe do Executivo, para as matérias arroladas nos arts. 6 1 ,  § l .º, e 
1 65, l, II e III; 

b) do Supremo Tribunal Federal, para a lei complementar do Estatuto da 
Magistratura (art. 93); 

c) do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, para a criação e 
extinção de cargos de seus membros ou de seus serviços auxiliares, bem 
como à fixação dos respectivos vencimentos, a alteração do número de 
membros dos tribunais inferiores, a criação ou extinção destes, a alteração 
da organização e da divisão judiciária (art. 96, II); 

d) do Procurador-Geral da República, para a criação e extinção de cargos e 
serviços auxiliares (art. 1 27, § 2.0). 

A iniciativa é dita concorrente quando pertence, simultaneamente, a mais 
de um legitimado. É o caso, por exemplo, da iniciativa de lei sobre organização 
do Ministério Público da União, concorrente entre o Presidente da República e 
o Procurador-Geral da República (CF, art. 6 1 ,  § ! .º, II, d ele art. 1 28, § 5.0). 

Por fim, fala-se em iniciativa vinculada para designar aquelas situações 
em que o legitimado é obrigado a dar início ao processo legislativo, na fonna 
e prazos estabelecidos pela Constituição. 

Na vigente Constituição, são vinculadas as iniciativas das leis orçamentá
rias (Lei do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
e Lei do Orçamento Anual - LOA), cujos projetos deverão ser apresentados 
ao Legislativo, privativamente pelo Chefe do Executivo, nos prazos estabe
lecidos pela Constituição. O texto constitucional estabelece que os prazos 
para apresentação das leis orçamentárias deverão ser estabelecidos em lei 

3 Em se tratando de iniciativa de lei, as terminologias privativas, reservadas e exclusivas têm 
significado jurldico semelhante. O mesmo não acontece quando nos referimos ao estudo 
do tópico repartição de competências, em que a competência administrativa exclusiva da 
União (art. 21 )  não se confunde com a competência legislativa privativa da União (art. 22). 
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complementar (art. 1 66, § 6.0). Enquanto não estabelecidos em lei comple
mentar, deverão ser observados os prazos previstos no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT (art. 35, § 2.º). 

3. 1.2. Iniciativa e Casa iniciadora 

A iniciativa de cada parlamentar ou de comissão é exercida perante sua 
respectiva Casa. Assim, a apreciação dos projetos de lei de iniciativa dos de
putados ou de comissão integrante da Câmara dos Deputados terá início nesta 
Casa Legislativa, atuando o Senado Federal como casa revisora. Ao invés, se 
o projeto de lei é de iniciativa de senador ou de comissão do Senado Federal, 
esta Casa iniciará a sua apreciação e a revisão caberá à Câmara dos Deputados. 

A iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, 
dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos 
(iniciativa popular) será exercida perante a Câmara dos Deputados. 

Caso a iniciativa seja de Comissão Mista do Congresso Nacional (in
tegrada por deputados e senadores), o projeto de lei deverá ser apresentado 
alternadamente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, conforme 
dispositivo do Regimento Comum do Congresso Nacional.4 

Como se vê, ressalvada a iniciativa de senador, de comissão do Senado 
Federal ou de comissão mista, todas as demais iniciativas previstas no art. 
6 1  da Constituição Federal são exercidas perante a Câmara dos Deputados. 

3. 1.3. Iniciativa popular 

· A iniciativa popular é um dos meios de participação direta do cidadão 
na vida do Estado, nos atos de governo. Além da faculdade de iniciativa 
popular, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal - sendo o 
voto direto, secreto e periódico -, e pode ser, ainda, exercida pelo plebiscito 
e pelo referendo (CF, art. 14). 

A iniciativa popular é uma iniciativa geral, isto é, o projeto de lei resul
tante de iniciativa popular poderá versar sobre quaisquer matérias, ressalvadas 
aquelas abrangidas pela iniciativa reservada. 

A Constituição Federal não outorgou a iniciativa popular a qualquer 
do povo, mas tão somente ao cidadão, isto é, ao detentor da denominada 
capacidade eleitoral ativa (capacidade de votar), possuidor do título eleitoral, 
no pleno gozo dos direitos políticos. 

• "Art. 142. Os projetos elaborados por Comissao Mista serão encaminhados, alternadamente, 
ao Senado e à Câmara dos Deputados." 
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Ademais, não é qualquer cidadão, individualmente, que poderá apresentar 
um projeto de lei à Câmara dos Deputados. A Constituição exige a subscrição 
do projeto por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 
pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles (CF, art. 6 1 ,  § 2.º). 

No âmbito dos estados-membros e do Distrito Federal, a Constituição 
Federal deixou à lei a tarefa de dispor sobre a iniciativa popular no processo 
legislativo (CF, art. 27, § 4.º, e art. 32, § 3.º). 

A respeito do processo legislativo municipal, estabeleceu a Constituição 
Federal a possibilidade de iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação 
de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado (CF, art. 29, XIII). 

O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto, 
e não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputa
dos, por meio de seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais 
impropriedades de técnica legislativa ou de redação (Lei 9.709/1998, art. 1 3). 

No mais, o projeto de lei resultante de iniciativa popular segue o processo 
legislativo ordinário, isto é, poderá ser objeto de emendas parlamentares ou 
rejeitado por qualquer das Casas do Legislativo (exceto por vicio de forma), 
estará sujeito à sanção ou veto do chefe do Executivo etc. 

3. 1.4. Iniciativa privativa do Chefe do Executivo 

O art. 6 1 ,  § 1 .0, da Constituição Federal enumera as matérias cuja ini
ciativa de lei é privativa do Presidente da República. 

Segundo orientação consagrada no STF, esse dispositivo, corolário do 
princípio da separação de Poderes, é de observância obrigatória para os es
tados, o Distrito Federal e os municípios. 

Com base nesse entendimento, temos que as matérias cuja discussão 
legislativa depende de iniciativa privativa do Presidente da República (CF, 
art. 6 1 ,  § l .º), devem sujeitar-se à análoga exigência no âmbito dos estados
-membros, do Distrito Federal e dos municípios, que, ao disciplinarem o seu 
respectivo processo legislativo, somente poderão atribuir o poder de iniciativa 
de leis concernentes àquelas matérias ao Chefe do Executivo. 

Assim, por exemplo, no plano federal, as leis que disponham sobre a criação 
de cargos na Administração Direta e autárquica ou aumento de sua remuneração 
são de iniciativa privativa do Presidente da República (CF, art. 6 1 ,  § l .0, II, "a"). 
Logo, nos estados-membros, as leis que disponham sobre a criação de cargos na 
Administração Direta e autárquica estadual ou aumento de sua remuneração são 
de iniciativa privativa do governador de estado. Da mesma maneira, tal matéria, 
na esfera municipal, dependerá de iniciativa do prefeito. 
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Ademais, a iniciativa reservada estabelecida no art. 6 1 ,  § 1 .0, da Constitui
ção Federal restringe, igualmente, a atuação do legislador constituinte estadual 
(tanto na elaboração da Constituição, quanto na promulgação de emendas a 
ela) e a do legislador da Lei Orgânica do município e do Distrito Federal. 

Desse modo, as matérias listadas no art. 6 1 ,  § l .º, da Constituição Fede
ral não podem ser exaustivamente tratadas na Constituição estadual e na Lei 
Orgânica do município e do Distrito Federal, sob pena de restar usurpada a 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

Significa dizer que é inconstitucional a disciplina pela Constituição do 
Estado de matérias - a exemplo da relativa a aposentadoria e remuneração de 
servidores públicos -, incluídas, no processo legislativo ordinário, na reserva 
de iniciativa do Poder Executivo. 

Caso não existisse essa vedação, seria possível, por exemplo, ao Le
gislativo estadual contornar a reserva de iniciativa, bem como a sujeição a 
sanção ou veto pelo Governador, simplesmente aprovando emendas consti
tucionais estaduais - sob o aspecto formal - com conteúdos de verdadeiras 
leis estaduais sobre qualquer matéria; o quorum qualificado de aprovação e 
a votação em dois turnos estariam substituindo, indevidamente, a reserva de 
iniciativa e a sujeição da matéria à sanção ou veto. 

Por fim, cabe uma importante observação a respeito da competência prevista 
no art. 6 1 ,  § 1 .0, II, "b", da Constituição Federal. Esse dispositivo estatui que 
são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham 
sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentá
ria, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios. Resolvendo 
controvérsia acerca do alcance desse comando, decidiu o STF que esses casos 
de reserva de iniciativa de lei ao chefe do Poder Executivo só se aplicam 
aos Territórios Federais, vale dizer, a iniciativa de leis que disponham sobre 
essas matérias, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, não é reservada ao chefe do Poder Executivo respectivo.5 

3. 1.5. Iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário 

Dispõe a Constituição Federal que é da iniciativa privativa do Supremo 
Tribunal Federal a lei complementar que disporá sobre o Estatuto da Ma
gistratura (CF, art. 93). 

Dispôs, ainda, que compete ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça a iniciativa de lei sobre a alteração do 
número de membros dos tribunais inferiores; a criação e a extinção de car
gos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem 

• ADI 2.755/ES, rei. Min. Cármen Lúcia, 06. 1 1 .2014. 
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vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, 
inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; a criação e extinção de tribunais 
inferiores; a alteração da organização e da divisão judiciárias (CF, art. 96, II). 

Cabe ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de organização judiciária 
do respectivo estado (CF, art. 1 25, § l .º), bem como de leis que versem 
sobre organização de serventias extrajudiciais.6 

Por fim, cabe destacar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal, a iniciativa legislativa, no que respeita à criação de sistema de 
conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais, cabe ao Poder Judiciário, 
sendo inconstitucional a deflagração do processo legislativo pelo chefe do 
Poder Executivo.7 

3. 1.6. Iniciativa em matéria tributária 

Estabelece a Constituição Federal que são de iniciativa privativa do Pre
sidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa 
e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios (CF, art. 6 1 ,  § 1 .0, II, "b"). 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo constitucional, 
ao se referir à iniciativa privativa do Presidente da República em matéria 
tributária, aplica-se exclusivamente aos tributos que digam respeito aos Ter
ritórios Federais. Em qualquer outro caso relativo a matéria tributária, não 
há iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, ainda que se 
cuide de lei que conceda renúncia fiscal ou vise à minoração ou revogação 
de tributo.8 Membros do Poder Legislativo podem, portanto, apresentar pro
jeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. 

O entendimento de que inexiste iniciativa legislativa privativa em matéria 
tributária aplica-se também aos estados, ao DF e aos municípios, uma vez que, 
em matéria de iniciativa das leis, é obrigatória a observância do princípio da 
simetria (adoção de regras análogas por todos os entes integrantes da Federação). 

Dessarte, o STF deixou assente que no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios os membros do Poder Legislativo também 
podem propor projeto de lei sobre matéria tributária, estabelecendo-se uma 
concorrência entre eles e o Chefe do Executivo. Assim, na esfera federal, 
a iniciativa será concorrente entre o Presidente da República e os congres
sistas; na esfera estadual, entre o governador e os deputados estaduais; nos 
municípios, entre o prefeito e os vereadores. 

6 ADI 2.415/SP, rei. Min. Ayres Britto, 22.09.201 1 .  
7 ADI 3.458, rei. Min. Eros Grau, 21 .02.2008. 
• ARE 743.480/MG, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 0. 1 0.2013. 
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Em que pese o fato de os julgados do Supremo Tribunal Federal reite
radamente afirmarem que a iniciativa de lei tributária é concorrente entre o 
Chefe do Executivo e os membros do Legislativo (legítimos representantes do 
povo), é nossa opinião que também os cidadãos poderão apresentar projeto de 
lei versando sobre matéria tributária, nas três esferas de governo, no uso da 
iniciativa popular (afinal, se os representantes do povo podem apresentar tal 
projeto, com maior razão poderiam os próprios cidadãos, diretamente, fazê-lo). 

Até mesmo iniciativa legislativa do Poder Judiciário já foi considerada 
legítima pelo Supremo Tribunal Fed<;ral. Com efeito, o STF reconheceu 
legitimidade ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para a iniciativa de lei 
estadual instituidora de uma taxa de polícia (na forma de "selo de controle") 
cujo fundamento é a fiscalização das atividades dos serviços notariais e de 
registro, exercida pelo Judiciário daquele estado.9 

3. 1.7. Iniciativa da lei de organização do Ministério Público 

Dispõe a Constituição Federal que são de iniciativa privativa do Presi
dente da República .as leis que disponham sobre a organização do Ministério 
Público da União (CF, art. '6 1 ,  § ! .º, II, "d"). Entretanto, no art. 1 28, § 5.0, da 
mesma Constituição, faculta-se ao Procurador-Geral da República a iniciativa 
de lei sobre a organização do Ministério Público da União. 

A necessária harmonização dos citados dispositivos leva à conclusão de 
que a iniciativa da lei complementar de organização do Ministério Público 
da União é concorrente entre o Presidente da República e o Procurador
-Geral da República. 

Na esfera estadual, também é facultada ao Procurador-Geral de Justiça 
de cada estado-membro a iniciativa da lei complementar de organização 
do Ministério Público local (CF, art. 1 28, § 5.0). Logo, a iniciativa da lei 
complementar de organização do Ministério Público estadual é concorrente 
entre o Governador de Estado e o Procurador-Geral de Justiça. 

No âmbito do Distrito Federal, considerando que compete à União organizar 
e manter o Ministério Público local (CF, art. 2 1 ,  XIII), e que o Ministério Público 
do Distrito Federal é um ramo do Ministério Público da União (CF, art. 128, 
1, "d"), a iniciativa da lei complementar de organização do Ministério Público 
do Distrito Federal e Tenitórios, exercida perante o Congresso Nacional, é con
corrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República. 

Cabe destacar, porém, que a concorrência entre o Procurador-Geral e o 
Chefe do Executivo não se aplica aos Ministérios Públicos que atuam junto 
aos Tribunais de Contas (CF, art. 1 30), uma vez que estes integram a estru-

9 ADI 3.151/MT, rei. Min. Carlos Brítto, 08.06.2005. 
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tura das respectivas Cortes de Contas. Em relação a eles, entende o STF que 
sua organização deverá ser veiculada por meio de lei ordinária de iniciativa 
privativa do respectivo Tribunal de Contas (da União, dos estados-membros, 
do Distrito Federal - ou dos municípios, onde houver). 

Vale lembrar que a iniciativa de lei para a organização do Ministério 
Público não pode ser confundida com a iniciativa de lei para dispor sobre 
a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remu
neratória e os planos de carreira respectivos (que, nos tennos do § 2.0 do 
art. 1 27 da Constituição, é de iniciativa privativa do respectivo Ministério 
Público), tampouco com a iniciativa de lei para dispor sobre nonnas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Territórios, que é privativa do Presidente 
da República, por detenninação do art. 6 1 ,  § 1 .0, II, "d", da Constituição. 

3.1.8. Iniciativa da lei de organização dos Tribunais de Contas 

Embora a Constituição Federal não contemple expressamente o Tribunal 
de Contas da União no rol' dos legitimados à iniciativa das leis (CF, art. 6 1  ), 
finnou-se o entendimento de que o Tribunal de Contas detém a iniciativa 
privativa da lei (ou leis) que estabeleça sua lei orgânica, suas atribuições 
e competências e seus cargos e serviços, por força do disposto no art. 73, 
combinado com o art. 96, inciso li, ambos da Constituição da República. 

Essa prerrogativa do Tribunal de Contas da União contempla, também, 
o poder de iniciativa da lei de organização do Ministério Público que atua 
junto à Corte de Contas (CF, art. 1 30). 

Ademais, por força do art. 75 da Constituição Federal, essa mesma regra 
é extensível aos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, onde houver. 10 

Merece transcrição, por sintetizar o exposto neste tópico, o trecho abaixo, 
da ementa do acórdão prolatado na ADI 4.421 MCffO: 

Confonne reconhecido pela Constituição de 1 988 e por esta 
Suprema Corte, gozam as Cortes de Contas do país das prerro
gativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencial
mente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo 
que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como 
resulta da interpretação sistemática dos artigos 73, 75 e 96, li, 
"d", da Constituição Federal. 

'º ADI 4.418 MCITO, rei. Min. Dias Toffoli, 06.10.2010; ADI 4.421 MC/TO, rei. Mln. Dias Toffoli, 
06.10.2010. 
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3.1.9. Prazo para exercício de iniciativa reservada 

Não pode o Poder Legislativo fixar prazo para que o detentor de inicia
tiva reservada apresente projeto de lei sobre a respectiva matéria, tampouco 
o Poder Judiciário compelir outro Poder ao exercício de iniciativa reservada. 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a iniciativa legislativa 
é prerrogativa política, ·.:uja omissão não encontra solução satisfatória na 
ordem jurídica, em face do postulado da separação de Poderes. 

Assim, nas hipóteses de reserva constitucional de iniciativa, não pode o 
Poder Judiciário, em face de uma situação de omissão legislativa, compelir 
o órgão competente a supri-la, exigindo o exercício do seu poder privativo 
de iniciativa do processo legislativo. 

Da mesma forma, não pode o Poder Legislativo fixar prazo para o exercício 
do poder de iniciativa reservada a outros órgãos, como o Presidente da República e 
os tribunais do Poder Judidário.1 1  É que, segundo o STF, a outorga constitucional 
de iniciativa privativa traz, implicitamente, o poder de decidir sobre o momento 
oportuno de exercer tal prerrogativa, de dar início ao processo legislativo. 

Com base nesse entendimento - caber ao detentor da iniciativa reservada 
decidir o momento e conveniência para iniciar o processo legislativo -, o 
STF tem declarado a inconstitucionalidade de dispositivos de Constituições 
estaduais que fixam prazos para que o Chefe do Executivo ou o Poder Ju
diciário apresente projeto de lei de sua iniciativa privativa. 

É oportuno lembrar, no entanto, que o princípio da separação de Poderes 
não obsta a que venha o Poder Judiciário, em ação própria - mandado de 
injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão -, reconhecer 
a mora do detentor de iniciativa reservada, quanto à observância de preceito 
constitucional que lhe imponha o dever de legislar, para o fim de, sendo o 
caso, declarar a inconstitucionalidade de sua inércia. 

Por fim, cabe ressaltar que essa vedação quanto à fixação de prazo não 
se aplica, evidentemente, às hipóteses em que o próprio texto da Constitui
ção Federal - originário ou derivado - fixa prazo para a apresentação de 
determinados projetos de lei (ADCT, art. 35, § 2.º; art. 5.0 da EC 42/2003). 

3. 1. 70. Iniciativa privativa e emenda parlamentar 

Questão relevante é a que diz respeito ao poder de emenda parlamentar 
a projeto de iniciativa reservada a outro Poder da República. 

" ADI 645/DF, rei. Min. llmar Galvão. 
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Apresentado um projeto de lei pelo Presidente da República, no uso 
de sua iniciativa privativa (CF, art. 6 1 ,  § 1 .0), poderá o referido projeto ser 
objeto de emendas apresentadas pelos congressistas? 

A resposta é afirmativa. 

É firme o entendimento do STF de que, mesmo nas hipóteses de iniciativa 
reservada a outros Poderes da República, a apresentação de projeto de lei 
pelo seu detentor não impede que os congressistas a ele apresentem emendas. 

Esse poder de emenda parlamentar a projeto resultante de iniciativa 
reservada, porém, não é ilimitado, absoluto. Segundo orientação do STF, a 
reserva de iniciativa a outro Poder não implica vedação de emenda de origem 
parlamentar desde que: (a) o conteúdo da emenda seja pertinente à matéria 
tratada no projeto de lei; e (b) a emenda não acarrete aumento de despesa 
nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (ressalvado 
o disposto no art. 166, §§ 3.º e 4.0, da CF) e nos projetos sobre organização 
dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
dos tribunais federais e do Ministério Público. 

Em síntese, é possível a apresentação de emendas pelos congressistas 
aos projetos de lei resultantes de iniciativa reservada, desde que: 

a) não impliquem aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República (ressalvadas as emendas aos projetos orçamentários 
- CF, art. 63, I, c/c art. 1 66, §§ 3.0 e 4.0) e nos projetos sobre organização 
dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
dos tribunais federais e do Ministério Público; 

b) tenham pertinência temática com a matéria tratada no projetei apresen
tado. 

É firme a jurisprudência do STF de que a sanção do projeto de lei não 
convalida o defeito de emenda parlamentar. 

Assim, se, nos projetos de lei resultantes de iniciativa exclusiva do Chefe 
do Executivo, forem apresentadas emendas parlamentares com um dos vícios 
acima apontados (aumento de despesa ou ausência de pertinência temática), 
a lei resultante padecerá de inconstitucionalidade, mesmo que o Presidente 
da República sancione o projeto aprovado pelo Legislativo. 

3. 1. 1 1. Vício de iniciativa e sanção 

Questão relevante quanto às hipóteses de iniciativa reservada é saber se 
a sanção do Chefe do Executivo tem o condão de suprir vicio havido na 
apresentação do projeto de lei. 
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Se ocorrer usurpação da iniciativa reservada aos tribunais do Poder Judi
ciário, não há dúvida de que estaremos diante de flagrante inconstitucionali
dade. Nenhuma divergência há sobre essa hipótese, por uma razão evidente: 
a lei decorrente da usurpação de iniciativa terá sido promulgada sem que o 
único legitimado constitucionalmente - o tribunal ao qual competia a iniciativa 
reservada - tenha sobre ela se manifestado em algum momento, e sem que 
tenha possibilidade de o fazer, uma vez que os tribunais não têm o poder de 
vetar os projetos aprovados pelo Legislativo. Portanto, de modo nenhum seria 
razoável defender que a sanção, pelo Poder Executivo, de projeto que usurpou 
iniciativa privativa dos tribunais, tivesse o efeito de convalidar o vício. 

Situação distinta ocorre quando há usurpação da iniciativa reservada ao 
Chefe do Executivo e este, em momento posterior, vem a sancionar, expressa 
ou tacitamente, o projeto oriundo da iniciativa viciada. Caso um congressista 
apresente um projeto de lei sobre matéria reservada à iniciativa do Presidente 
da República, que venha a ser aprovado pelas Casas do Congresso Nacional e 
posteriormente sancionado pelo Chefe do Executivo, teria a sanção o condão 
de suprir o vício de iniciativa? A usurpação de iniciativa reservada restaria 
convalidada com a sanção do Chefe do Executivo? 

É firme a jurisprudência do STF de que a sanção do projeto de lei não 
convalida o defeito de iniciativa. 

Portanto, o defeito de iniciativa não é suprido pela posterior sanção do 
Chefe do Executivo. Significa dizer que, ainda que sancionado o projeto de 
lei resultante de iniciativa viciada, a respectiva lei padecerá de inconstitucio
nalidade formal, cujo reconhecimento poderá ser requerido, nas vias próprias, 
ao Poder Judiciário. 

3.2.' Fase constitutiva 

A fase constitutiva compreende duas atuações distintas: uma atuação 
legislativa, em que o projeto de lei apresentado será discutido e votado nas 
duas Casas do Congresso Nacional, e uma manifestação do Chefe do Exe
cutivo, por meio da sanção ou veto, caso o projeto venha a ser aprovado 
nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Se o projeto for aprovado pelo Legislativo e vetado pelo Chefe do Exe
cutivo, teremos, ainda na fase constitutiva, a obrigatória apreciação do veto 
pelo Congresso Nacional. 

3.2. 1. Abolição do aprovação por decurso de prazo 

A aprovação por decurso de prazo ocorre quando se fixam prazos fatais 
para a deliberação parlamentar, considerando-se tacitamente aprovada a espécie 
legislativa, se o referido prazo escoar sem sua rejeição expressa. 
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A vigente Constituição aboliu do nosso ordenamento a figura do "decurso 
de prazo", que permitia a aprovação de projetos pela simples expiração do 
prazo previsto para a sua análise, sem que houvesse qualquer apreciação por 
parte do Congresso Nacional. Com isso, não há mais a possibilidade de o Poder 
Legislativo aprovar tacitamente, por decurso de prazo, projetos de lei no Brasil. 

Em verdade, o único resquício de manifestação tácita que temos no 
processo legislativo brasileiro ocorre no âmbito do Poder Executivo, em que 
o silêncio do Chefe do Executivo implica sanção tácita (CF, art. 66, § 3.º). 

3.2.2. Atuação prévia das comissões 

Apresentado o projeto de lei ao Congresso Nacional, começa a fase de 
discussão de suas proposições, com vistas a delinear o conteúdo a ser aprovado 
pelo Poder Legislativo - se o projeto vier a ser aprovado, evidentemente. 

Na Casa Legislativa iniciadora, o projeto de lei passará, então, para a 
fase de instrução, sendo submetido à apreciação das comissões. 

Em regra, o projeto é submetido à apreciação de duas comissões distintas, 
uma delas encarregada de examinar aspectos materiais (comissão temática 
o.u técnica), e a outra incumbida de analisar os aspectos formais, ligados à 
sua constitucionalidade (Comissão de Constituição e Justiça). 

Assim, antes da discussão e votação em Plenário, os projetos de lei são 
examinados pelas comissões temáticas da Casa Legislativa com as quais suas 
matérias guardem pertinência. Um projeto poderá ter pertinência temática 
com uma ou mais comissões técnicas, devendo ser examinado por todas elas. 

Essas comissões são denominadas "temáticas" porque são estabelecidas 
regimentalmente de acordo com o assunto que devam examinar. Cada co
missão aprecia projetos relacionados a determinada matéria, campos temáticos · 
ou áreas de atividade específicas (Comissão de Agricultura e Política Rural; 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Comissão 
de Finanças e Tributação etc.). Representam, em verdade, uma divisão de 
trabalho para facilitar os trabalhos legislativos, para melhorar o desempenho 
das Casas Legislativas na discussão e aprovação das espécies normativas. 

Caberá às comissões temáticas a discussão sobre o conteúdo da propo
sição, da qual poderá resultar a apresentação de emendas ou simplesmente a 
emissão de um parecer, a favor ou contra a aprovação da matéria. O parecer 
das comissões temáticas é meramente opinativo, não obriga a deliberação 
plenária. Assim, mesmo diante de parecer contrário à aprovação da matéria, 
segue a sua tramitação, para ulterior apreciação pelo Plenário da Casa. Vale 
dizer, o parecer negativo não implica rejeição do projeto. 

O projeto também passará por um exame de natureza formal, de compe
tência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em que serão verificados 
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os seus . àspectos constitucionais, legais, jurídicos, �gime11tais • .  e de técnica 
legislativa. ·. 

< · : . · •. ·.· .. 
· · 

. . . . . 
Ao coritrário dos pareceres das fomissões .temáticas, o parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça - CCJ é, terminativo, e não merame.nte opinativo. 
Significa dizer que, se o projeto receber parecer negativo dá CCJ, será ele 
rejeitado .e arquivado; não havendo; dai por âiante,\nenhuma tramitação. 

Aprovado nas comissões - quanto aos aspectos materiais e formais -, o 
projeto de lei será encaminhado ào plenário da Casa respectiva, onde será 
objeto de discussão e votação. 

· 
Os trabalhos das comissões - exame prévio mat�ri�.1 e formal do projeto-de 

lei - desenvolvem-se tanto na Casa Legislativa iniciadora quanto na Casa revisora. 

3.2.3. Deliberação plenária 

Na· Casa Legislativa, o projeto em votação sera aprovado por maioria 
simples ou relativa (CF, art. 47), se se tratar de lei ordinária, ou por maioria 
absoluta (CF, art. 69), caso se trate de lei complementar, seguindo o trâmite 
a seguir examinado. 

Devidamente instruído, o pro}eto será posto êm discussão e, no passo 
seguinte, em votação, sempre na forma estabelecida nos regimentos das 
Casas Legislativas. 

Na Casa iniciadora, o projetq poderá �er aprovado ou rejeitado. Caso 
ocorra sua aprovação, será encaminhado à outTI{. Casa para revisão. Se re
jeitado, será arquivado, aplicandO-:se-lhe o princípio da irrepetibilidade, isto 
é, a resi)ectiva matéria somente poderá constituir objeto de novo projeto, na 
mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Casas do Congre�so Nacional (CF, art. 67). 

Na Casa revisora, após a tramitação· regimental · (comissões, discussão e 
votação), uma destas três hipóteses' pode ocorrer: o projeto ser aprovado como 
foi recebido da Casa iniciadora, ser aprovado com emendas ou ser rejeitado. 

Na primeira hipótese - aprov#ção sem emendas -, o projeto será enca
minhàdo ao Chefe do Executivo, para sanÇão (}� v�to. · . > 

Na terceira hipótese - rejeição -, o projeto será. arquivado, aplicando- · 
-se-lhe o 'principio da irrepetibilidàde; isto é, -a respectiva matéria somente 
poderá constituir objeto de novo ,i)rojeto, na; àtesrna sessão J�gislativa, me
diante proposta da maioria absolufa. dos me01bros de . . ql)l!lquer ' das Casas do 
Congresso Nacional (CF, art. 67). i 

· . < \ < 
· 

. •• . \ . Na segooda hipótese - aprovação com'emenêlas -, o projeto voltará à 
Casa iniciadora, para que esta aprecie exclÜsi\tamente as emendas. Se as 
emendas forem aceitas, o projeto(com as emendas . aprovàctas é enviado ao 



.• Cap. 8 • PROCESSO LEGISLATIVO 543 

•· Chefe do Executivo, p� sanção ou veto. Se rejeitàdas, o projeto é enviado, 
sem as · emendas, par� Q/ mesmo fim (isto é, o projeto seguirá para sanção 
ou veto cóm o texto originário da Casa iniciadora). 

Nesse ponto, � relevànte destacannos uma característica do nosso processo 
legislativo federal de elâboração das leis. 

No processo fogisla�ivo .de elaboração das leis, as Casas do Congresso 
Nacional não ·aruam em.pé dé igualdade. Há nítida predominância da aruação 
da Casa iniciàélora sobre os trabalhos da' Casa revisora. 

Com efeito, a vontade da Casa que iniciou a apreciação do projeto 
prevalece, p�rq��r,ito se jmpõe ,até mesmo contra as emendas introduzidas 
pela Casa revisora. 

Em síntese, temos o seguinte: 

a) a Casa iniciadora aprova o textó dô projeto de lei e o envia à Casa re-
visora; 

b) esta, se o emendar, deverá retomar o projeto emendado para a Casa inicia
dora, para que ela aprecie, exclusivamente, as emendas feitas; 

c) se a Casa iniciadora rejeitar integralmente as emendas propostas pela Casa 
revisora, mCstrto �ssim o projeto seguirá para o Chefe do Executivo, para 
o fim de sanção ou veto, com a redação original, dada por ela, Casa ini
ciadora. 

Essa peculiaridade do processo legislativo das leis - na esfera federal, 
em que a ; apreciação segue o bicameralismo - faz com que, na prática, a 
Câmara dos Deputados tenha um papel P.reponderante na elaboração nonna
tiva, urna vez que esta Casa é que funCiona, na maioria das vezes, como 
Casa iniciadora (conforme vimqs, ressalvadas as iniciativas dos senadores e 
das comissões go s.ena�o Federal, todas as �emais são exercidas perante a 

. · Câmara dos Deputadós);12 . 
Após a àprovação do projeto nas 'duas Casas do Congresso Nacional, 

ele seguirá para a fase do autógrafo, que constitui o documento fonnal que 
· reproduz o têxto definitiyamente aprovado pelo Legislativo, consubstanciando, 
com absol�ta figeli?�ge,· o resul�do da' deliberação das Casas do Congresso 
éNàcional, antes do encaminhamento ao�Chefe do Executivo. O autógrafo 
constitui, portaittô, o dqcumento que fonnaliza, com exatidão, o texto do 

- projeto de lei aprovadopelo Legislativo: 

12 Vale lembrar, tarTlbém, qJ� os projetos de lel proÍ><>stos por c:Oinissão mista do Congresso 
Nacional (Integrada por deputados· e senadores) serão encaminhados, alternadamente, 
ao Senado e à camara dàs Deputados, segundo o artigo 142 do Regimento Comum do 
Congresso NaCional. 
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Depois � de aprova40 na8: duas Casas do .
. 
c'gngre$$O J-lacional, o projeto 

de lei será encaminhado ao Presidénte .da Repúbliça, para o fim - de sanção 
ou veto. - . -

Recebido o p�ojeto ':pelo Chefe do .Exectiiit6,i el� poclerá i·adotar uma 
destas três medidas: sanciona-lo expressamente, sánçioná-lo 'tacitamente oii 
vetá-lo. -_ - X> - ' ' - .· ·.· ... · :>-, ' <  • _"'' · < > < _ _ ·. · . 

,Ocorrerá a sanção expressa �e o Presidepte-:d,1.1. ��ppplic1.1 . çoncord1.1r com 
o texto aprovado 'pelo Legislàtivo, form1.1lizandô, por, escrjto, o ª!() de sanção 
no prazo de quinze dias úteis, contados

.
· da dà� d,g· r,�ç�pi!Jle11t9 . . Dec;�dinqo 

pelà sanção expressa, o Chefe do Executivo, subsequêntémente� promulgar_á 
e dete,nninará a public.ação da lei. , ./ • • \ ;· 

· -
Ocorrerá a sanção tácita se o Presidente da RéplÍblica · deixar transcorrer 

o prazo de _quinze dias. úteis/ contados da data do . .r�çepim�nto· do projeto de 
lei, sem emitir qualquer manifestação quanto a ele. Esgotado esse prazo sem 
sua manifestação expressa, o silêncio importará s_anç�() !á:c:i�. Nessa hipótese, 
o Presidente da República disporá - do prazo de quarenta e oito horas para 
promulgar a lei resultante da sanção tácita. Se n�p p p��r óes�e prazo, o Pre
sidente do Senado, em igual prazo, a proQlulgará. Se este não o fizer, no prazo 
estabelecido, caberá ao Vice-Presidente do Senadp fai;ê71o (ÇF, .art. 66, § 7.º). 

Caso o Presidente da República considere o pr6jêto, ·. no • todo .· ou em 
parte, inconstitucional ou contrário_ ao interesse pijpliço, . deverá vetá-lo, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebiment9, cómunicando ao 
Presidente do Senado Federal, no prazo de quarçnta e . ()ito horas, os motivos 
do veto (CF, art. 66, § l .º). 

O veto será apreciado em sessão conjµnta dp_Çgpg�essg Nacional, dentro 
de trinta dias, a contar de seu recebimento, só podendo: ser rejeitado pelo 
.voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, �nf votação nominal · 
(CF, art. 66: § 4.0).13 

. - . . . 

Na hipótese de transcorrer esse prazo _de trin,ta gias.: $ep qµe haja delibe
- ração, o veto será colocado na ordem do. dia da séssã.o imediata, sobrestadas 
as demais proposições, até sua votação final (CF, atj.<§6, .§ 6.0). 

· 
êabe notar que o: esgotamento do prazo ' para•a �preciaÇão (io . veto 

não tranca a pauta dl! Câmara dps Deput_ados:; 0Hi fi;d9 .Senado,. Federal, 
mas,_ tão somente, a pauta da imediata sessão conju�ta

' do. Congresso 
N1'cional. ISso assim_ e_porque, sendo o;yeto. ap��ciagg<elll sess.ãp cp-njunta 
do ·congre_sso Nàcional, deve-se entender cómÕ "�:essão jmediata" à ses
são conjunta· segu_inte,'. Enfim, trapca-sç . . a .. p�ut�;·cl�s . supsequente�,sessões · 

'3 Pela redação originária do § 4.0 do art. 66 da ConstltÚIC(ão, a apreciação do veto presi
dencial ocorria em escruUnío secreto; entretanto, a EC 76/,2013 aboliu' 

a·votaçao -secreta 
na aprechiçao do veto. - • · - · · · 
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conJun.tas cio 
·
c6ri�re��º· Nàci61la1,· e �ão ª pauta das c�1as Legislatitâs . 

(Câmara ç Sen�do)... > . •--•···· •. > > • . _.... . _ .· •.. · . . •. · Se
_
hou�e( rejelçãó. âo .y �to,<por .maioria; absoluta ·aos _ 'depu�do� e se-

nà�ores, a 
.
matéria s�rá, i�nca.rnin�ada, para prómulgação, ao Presidente da 

Repúbl}ca/ Este dispqrá; eritã<J; do p��o de quarentà e oito hóras para emitir 
o ·.ato �e pr9mulgaçã9. St! 11�0 . o · fize( nesse pr_azo; . o Presid.ente do Senado, 
em igl)al pta�q;• a prorn1:1lgara. Se este não o: fizer, no pràzo esta�elecido, 
caberá ao Vice�rresidenté do· S�nado _fazê-lo (CF, art. 66, .§· 7.º). · 

Caso O N�t() seja lllantiqo, o projeto ser;í àrquiva.do, 'hplié:ando-se-lhe 
o princípio ' da jrrepetibilida��· i�fo é, a respeÇtiva matéria•somente poderá 
constituir objeto de ll_ovq pfojeto; ria mesma sessão legislativa, mediànte pro
posta da maioria. ab}�olu� dos membros de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional (CF, art. 67).11, 

. 

3.2.4. /�repetibilidade (rêlâtiva) de matéria rejeitada 

Estabelece ·() a�. 67 .da Fonstituição Federal o principio da irrepetibi
lidade, na mesina sessão legislativa, dé matéria rejeitada em projeto de lei, 
nos termos seguinte.s: 

Art. 67. A matér.ia cônstante de projeto de lei rejeitado somente 
p_oder� ·con�ti�iL .��JS�(). de novo projeto, na mesma sessão le
gislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
de quàlquer das Casas do 'congress() Nacional. 

.:: 
Ariote�se que essa irrepetibiÜdade é relativa,. haja vista que a matéria 

poderá con,siitu.ir q_bjeto<�e npvo .projeto, na mesma sessão legislativa, desde 
que ocorra solicjtaç�o de:maioria absoluta dós membros de qualquer das Casas 
do Col!gresso Nacional:i Não 'há; também; qualquer vedação à repetição"da 
matéria e111. noyo Pr()Jet9 d�. Iei :em sessão legislativa distinta daq1:1ela em 
que se deu a rejeição. · · · · 

.. Segundo orientação df> STF. o .art,
.
67 da Constituição - que consagra Q postulado da 

irrepetlblllgade dos projel(JS réjeftados n13 meiima ·sessão legislativa - não impede o 
.• •. Presidente da Repúb,lica :de .s.ubme(er, à' apreciação do Cong�essõ Nacfonal, · reunido 

em cé>nvOcaçao extraordlnârlà jCF, art. 57, § 6.0, I!), projeto pé lel ver$ando/ 1otal ou 
:parcialm�tite, §(Jbre 1'1 me�ma mlltéria q4e" ccmstltulu objeto. de projeto <re)eitacio pelo 
Parlamento, eíll sessão Jeglslâtlva ordinária realizada rio ano anterior (ADI 2.0101DF, 

' rei. Min. Celso. de
.
Mello). } . '. . < .·.· . _.· . · . __ . · · . .  ·,_ , · · . 

Deve�se régistràr, tàmbém, que o principio da lrrepetibilldade de projeto de 1!11 rejeitado na 
mesma sessão Jeglsliitiya (Çf'.. la�· . . 67) é de 'obsàrvancla obrigatória por parte dos estados-

. -membros.• Disirijo · Federal e·'munlclplos. ·'· >' • ,. · .· · .·. · ·�- :. 
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3.2.5. Aprovação definitiva pelas comissões 

A Constituição Federal outorga competência às comissões para discutir 
e votar projeto de lei que dispensar, na fonna do regimento, a competência 
do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa15 
(CF, art. 58, § 2.0, 1). 

Cuida-se de meio de racionalização dos trabalhos legislativos, visando 
a assegurar maior celeridade ao processo, mediante a realização dos debates 
e da aprovação, no interior das próprias comissões, daquelas matérias con
sensuais, que não justificam os demorados debates no Plenário. Com isso, 
temos a possibilidade de um projeto de lei vir a ser aprovado nas próprias 
comissões, sem que tenha havido qualquer deliberação do Plenário da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Vale dizer, é possível que um projeto 
de lei seja aprovado sem jamais haver sido apreciado pelo Plenário, quer da 
Câmara, quer do Senado. 

Cabe aos regimentos das Casas Legislativas especificar os projetos que 
poderão ser votados em caráter definitivo nas comissões, sem necessidade 
de deliberação plenária. 

Ressalte-se, contudo, que os congressistas podem inibir a deliberação 
conclusiva ou tenninativa nas comissões, obrigando a que o projeto seja 
levado ao exame do Plenário, desde que apresentem, nos tennos do art. 58, 
§ 2.0, inciso 1, da Constituição Federal, recurso assinado por, pelo menos, 
um décimo dos membros da respectiva Casa. 

3.2.6. Sanção 

Sanção é a concordância do Chefe do Poder Executivo com o projeto 
de lei aprovado pelo Legislativo. É o ato que completa a fase constitutiva 
do processo legislativo de elaboração das leis. 

A sanção incide sobre o projeto de lei, dando origem, com a sua in
cidência, ao nascimento da lei, resultado da conjugação das vontades dos 
Poderes Legislativo e Executivo. É ato de competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, não existindo nenhuma hipótese de sanção por parte 
do Legislativo. 

A sanção poderá ser expressa ou tácita. Será expressa quando o Che
fe do Executivo der sua aquiescência formal, escrita, no prazo de quinze 
dias úteis contados do recebimento do projeto. Será tácita se o Presidente 

•s Essa possibilidade de aprovação definitiva pelas comissões é denominada delegação Interna 
corports por parte da doutrina. 
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permanecer silente, deixando escoar esse prazo sem manifestação de dis
cordância. 

Não há, entre nós, como decorrência da falta de manifestação do Pre
sidente da República, a caducidade do projeto (pocket veto). A ausência de 
sanção expressa no prazo constitucional de quinze dias úteis não faz cadu
car o projeto (não há veto tácito), mas sim o toma lei, por consubstanciar 
sanção tácita. 

Impende salientar que, embora a participação do Chefe do Executivo 
seja imprescindível para a formação das leis no Direito brasileiro, a sua 
concordância com o texto aprovado pelo Legislativo não o é, porquanto 
existe a possibilidade de haver lei sem sanção (nem expressa, nem tácita). 

Essa hipótese - promulgação de lei sem sanção, expressa ou tácita, do 
Chefe do Executivo - ocorre quando há rejeição do veto presidencial pelo 
Congresso Nacional, sendo a matéria objeto do- veto rejeitado enviada para 
promulgação do Presidente da República (CF, art. 66, § 5.0). Ora, nessa 
situação o Presidente da República, no momento anterior, quando recebeu 
o projeto para o fim de sanção ou veto, optou por vetá-lo; posteriormente, 
tendo sido o veto rejeitado pelo Congresso Nacional, não cabe mais cogitar 
de sanção; a matéria é diretamente encaminhada para promulgação e publi
cação. Completa-se, assim, a formação da lei, sem a aquiescência do Chefe 
do Executivo (sem sanção, expressa ou tácita). 

Ademais, a sanção ao projeto de lei pelo Chefe do Executivo não impede 
que, ulteriormente, a lei resultante seja por ele impugnada perante o Poder 
Judiciário. Com efeito, pode o Presidente da República sancionar o projeto 
de lei e, mais tarde, questionar a -validade da lei resultante mediante uma 
ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. 

Por fim, cabe esclarecer que, embora a regra no Direito brasileiro seja 
a conjugação da vontade de dois Poderes, Legislativo e Executivo, para 
a produção legislativa, completando-se a formação da espécie normativa 
com a sanção deste ao projeto aprovado por aquele, existem certos atos 
integrantes do nosso processo legislativo que prescindem de sanção. São 
eles: as emendas constitucionais, as leis delegadas, os decretos legislativos 
e as resoluções.16 

18 As medidas provisórias, caso aprovadas pelo Congresso Nacional sem alteração substancial 
(hipótese de conversao integral), também não se submetem ã sanção ou veto do Chefe do 
Executivo. Diferentemente, na hipótese de serem introduzidas modificações pelas Casas do 
Congresso Nacional (hipótese de conversão parcial), o Legislativo encaminhará o projeto 
de lei de conversão da medida provisória ao Chefe do Executivo para o fim de sanção ou 
veto. Como se vê, a medida provisória, propriamente dita, não se submete ã sanção ou 
veto pelo Presidente da República. Se for o caso, o documento que estará sujeito a sanção 
ou veto será um projeto de lei de conversão (assim chamado exatamente porque foram 
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3.2.7. Veto 

O veto é a manifestação de discordância do Chefe do Executivo com o 
projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. É o poder constitucionalmente 
outorgado ao Chefe do Executivo, em caráter exclusivo, para recusar sanção 
a projeto de lei já aprovado pelo Legislativo. 

Dispõe a Carta da República que, se o Presidente da República considerar 
o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse pú
blico, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados 
da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto (art. 66, § ! .º). 

Vê-se, assim, que o veto poderá resultar de um juízo de reprovação con
cernente à compatibilidade entre a lei e a Constituição (entendimento de que 
há inconstitucionalidade fonnal ou material da lei) ou de um juízo negativo 
do conteúdo da lei quanto a sua conveniência aos interesses da coletividade, 
ou à oportunidade de sua edição (contrariedade ao interesse público), por 
parte do Presidente da República. No primeiro caso (inconstitucionalidade), 
estaremos diante do chamado veto jurídico; no segundo (contrariedade ao 
interesse público), do veto político. 

Ao vetar o projeto por inconstitucionalidade, o Presidente da República 
desempenha o papel de defensor da Constituição, exercendo controle preven
tivo de constitucionalidade, com o fim de evitar que uma lei inconstitucional 
venha a ser inserida no ordenamento jurídico. 

Ao recusar a sanção por entender que o projeto é contrário ao interesse 
público, o Presidente da República emite um juízo político de conveniência, 
atuando como representante e defensor da sociedade, como fiscal da conve
niência e da oportunidade de reprovar um projeto de lei. 

Observa-se, também, que o veto é um ato composto, que compreende a 
manifestação de vontade negativa do Presidente da República mais a comuni
cação fundamentada dessa discordância ao Presidente do Senado. A manifes
tação negativa do Presidente da República, nos quinze dias úteis seguidos ao 
recebimento do projeto, inibe a sanção tácita; a comunicação fundamentada ao 
Presidente do Senado, no prazo de quarenta e oito horas, aperfeiçoa o veto. 

Quanto ao seu alcance, o veto poderá ser total ou parcial. Será total 
quando incidir sobre todo o projeto de lei, e parcial quando houver recusa 
à sanção de apenas alguns dos dispositivos do projeto de lei. 

O poder de veto parcial do Presidente da República, porém, não é ab
soluto, ilimitado. Sofre ele uma relevante restrição constitucional: somente 

introduzidas alterações pelo Congresso Nacional ao texto original da medida provisória), 
não propriamente uma medida provisória. 
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poderá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea 
(CF, art. 66, § 2.0). 

Essa vedação tem por fim evitar que o Chefe do Executivo vete apenas 
uma (ou algumas) palavra dentro de um determinado dispositivo, subvertendo 
o sentido ou o alcance do texto aprovado pelo Legislativo. Obsta que o Chefe 
do Executivo vete palavras ou expressões isoladas no corpo do projeto de lei, 
de modo a alterar a sua significação, mudando-lhe o sentido ou o alcance. 
Seria o caso, por exemplo, do veto à palavra "não" na expressão "não será 
permitida a doação ( ... )", que terminaria por alterar completamente a vontade 
manifestada pelo Legislativo (nesse exemplo extremo, "criando" uma regra 
diametralmente oposta à regra original). 

Com a proibição do veto de palavra ou expressão isolada impede-se, em 
última análise, que o Chefe do Executivo atue, indiretamente, por meio do 
exercício do poder de veto, como legislador positivo, usurpando competência 
do Poder Legislativo ao "criar" normas que não foram de forma alguma 
aprovadas (ou mesmo previstas) pelo Parlamento. 

De todo modo, vale registrar que, além da expressa restrição constitu
cional, somente admitindo o veto parcial incidente sobre texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, a doutrina converge quanto à 
existência de uma outra proibição, esta implícita, que complementa aquela: 
o veto parcial não pode desnaturar o projeto de lei, tornando ilógicos os 
dispositivos remanescentes ou incompleto o seu conjunto; tampouco pode 
modificar o espírito do documento aprovado pelo Parlamento. 

No Brasil, o veto parcial não impede que a parte não vetada do projeto 
(e, portanto, sancionada) seja promulgada e publicada, de imediato, indepen
dentemente da apreciação do veto pelo Legislativo. 

Exemplificando: suponha que o Chefe do Executivo receba do Poder 
Legislativo projeto de lei composto de dez artigos. Ao apreciá-los, decide 
pelo veto de apenas dois dos artigos (veto parcial). Nessa situação, o texto 
dos dois artigos vetados é encaminhado ao Presidente do Senado Federal, 
acompanhado da devida motivação, para a apreciação do veto pelo Congresso 
Nacional. Os oito artigos não vetados (e, portanto, sancionados) não ficam 
aguardando a apreciação do veto pelo Congresso Nacional, sendo, de ime
diato, promulgados e publicados (na lei, os artigos vetados serão publicados 
sem texto, constando a expressão "vetado"). Posteriormente, se o Congresso 
Nacional decidir pela rejeição do veto em relação aos dois artigos, estes serão 
encaminhados ao Presidente da República para promulgação e, somente após 
a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc). 

O Presidente da República dispõe do prazo de quinze dias úteis, conta
dos da data do recebimento, para vetar o projeto de lei . Esse prazo para a 
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expressa manif�stàção do veto - é fatàE uma vez . transcorrido, o silênCio .. do 
Presidente da Republica importará sanção tácita (CF, iut. 66, § 3:°). 

É admissível
. 

o controle judici�I
. 

da tem���tívi��d� do vetô/ desde 
que - haja, previahiente, manifestaçí}o d? P9�er < L�gi�l�tiy? à re,spe,ito. 
Entende o STF que · não cabe 'ao Poder · Judiciário pronunCiar-se <sobre 
a . tempestividade· do veto, antes de o Poder t.egislativo manifestar-se 
acerca do assunto. 

. 

O veto do Chefe do Executivo será apreciado ·pelo Congresso Nacional, 
na fonna e no prliZo estabelecidos no § 4.0 dó �· 66 d� Constituição: o 
veto será aprecia�o em sessão conju�ta, de,ntr? .?� t�m�

.
a ; d ias a çontar de 

seu recebimento; só podendo ser· rejeitado · peló voto da maioria àbsoluta 
dos deputados e 'senadores, em votação nominaf ("v?to aberto") . . 

Esgotado o prazo constitucional para a apreciàÇão do veto, determi
na a Constituição que o veto seja colocado na· ordem do dia da . sessão 
imediata; sobrestadas as demais proposições/ àté sua votação final (CF, 
art. 66, § 6.º). 

' · · · ·· · · 
Conforme exposto anterionnente, o esgotamento do prazo não tranca a 

pauta da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; mas, tão somente, 
a pauta da imediata sessão conjunta do Congresso Nacional. Como o veto 
deve ser apreciado em sessão conjunta, tranca-se a'pâuta das subs�quentes 
sessões conjuntas · do Congresso Nacional, e não a pàuta das Casas Legisla
tivàs (Câmara e Senado). 

O veto somé�te será rejeitado pela maio�i� �bs()Jtita do Congresso 
Nacional. Pela redação originária do § 4.º do art. 66 da Constituição Fede
ral, a apreciação do veto presidencial, pelo Congresso Nacional, ocorria em 
escrutínio secreto. Entretanto, a EC 76/201 3  aboliu a votação secreta na 
apreciação do veto, com o que, nos dias .atuais, o yoto é nominal ("voto 
aberto"). .·.... . • .. • .. : <. i ·. 

Quando o veto é rejeitado pelo Congresso Nacional, segue a' lei pàra 
promulgação do · Presidente da Republica, que . terá O· prazo de quarenta e 
oito horas para fàzê-lo. Decorrido esiie prazo sem sua manifestação, a com
petência ·desloca-se para o Presidente' do Senado, que. deverá promulgar em 
igual prazo, sob· pena de a competência passar ao Niée�Presidente do Senado 
(CF, art. 66, § 1:�). , - . . 

Observa-s� qllê a Constituição nã(} traz regra áplicáyel rio' ç:aso de ausência 
de promulgàção pelo Vice-Presidente,. do Senado. Jsso implica afinnar· que, 
à ele, o constituiilte não outorgou ullJ•poder discriêionário ·para promtllgar a 
lei, mas sim uma obrigação, absoluta_me,nte indisponível. · Merece nota,'. também, o fato de que, riess� ê�soi--/r�Jeição do. vet�- pelo 
Congresso Nacional - dispensa�se a amiência i do Presidente da Répúblicà 
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para o · nas�irn.�n.to dll ll!i, •. <;;om efeito, no rn.omento anterior, o Presidente 
da Repúblicà. .. \/et?�

.
g pf()j�to, 

_
e é e,vi�ént� que l1 rejeiç_ão do veto pelo 

· Congresso Nacipría) �ãg
_
significa . aqui�scênci� (sanç�o) poi:' aquela auto

ridade .. A mera rejeição d?. veto pefo Congresso NàCionaL transforma o 
projefo ein lei, perfeita e aêabadà, qúe, mesmo sem sanção, seguirá para 
promulgação. 

· 
Ademais, nessa hip�tese,, nem mesmo a promulgação pelo Presidente, da 

Repúb.Iica é indispe��á\/el pi,u-a a en,trada. em vigor da lei, porque, se ele 'não 
o fizer no prazo de quarentà e oito horas, o Presidente do Senado adquirirá 

· competência para pfomÜlgá21a. Ocorrendo tal situação, a lei resultará exclu
sivamente · da vontade do Poder Legislativo. 

Não há vedação constitucional à rejeição parcial do veto, podendo o 
Congresso NacionaL rejeitar apenas parte do veto imposto pelo Presidente 
da República (superàção p�rcial de veto). · · . .  · \� , · ·\\·.· '' ·>:·.:-:-H�· 

Assim, é possível a reje,jção total ou parcial pelo Congresso Nacional do 
veto imposto pelo C�efe d� . . 

Executivo. O Congresso Nacional poderá manter 
o veto a certos dispositivos:e superar o veto em relação a outros dispositivos 
do projeto de lei. Dessa forma., podemos ter: 

·�:·;:- ' 
a) rejeição totai' de um'veto total (o Presidente da República vetou integral

ment� o projeiô' de lei e o Congresso Nacional rejeitou integralmente o 
veto imposto); 

b) rejeição parcial de un:r veto total (o Presidente da República vetou integral
mente o projeto de )ei e o Congresso Naciónal rejeitou o veto apenas em 
relação a certos dispositivos, mantendo-o em relação a outros dispositivos 
d� pr�jeto de lei); ··. .  · 

e) rejeição total de um �efo parcial (o Presidente da República vetou apenas 
parte dos dispositivos do projeto de lei e o Congresso Nacional · rejeitou 
integ�lm�nte: o ,y�tg�, e!Jl rel�ção a todos os disposjtivos vetados); 

d) rejeiç�o par9i.al . �� �W veto p�rcial (o Presidente da República vetou apenas 
parte 'dos dispositivo� do projeto de lei . e o Congresso Nacional rejeitou o 
veto apenàs 'em relaÇ?o a alguns dos dispositivos vetados). 

Não se ôbt�ncl� .<:on�rfl � v�to a maioria absoluta do� votos do Congresso 
Nacional, es�rá el.�

.
· m!l°tí�o e consequentemente .será arquivado o projeto, 

aplicando-se-lhe . ó princípio da irrepetibilidade; isto é; a respectiva matéria . 
' somente pod�rá constituir o,�jetó de novo projeto, na mesmà sessãõ legislativa, 

mediánte ' propostà da rn.aiqria absoluta �ôs inembrós de. qualquer das Casas 
do Cóngress� Nacion�l (CJ:<', art· 67). · ·

, Se o y�to for. mantidg��o proj�to s�rá arqui�ado, _ n,ão havendo possibili'- . 
. dade de· nova e posterior a11álise por parte do Poder Legislativo desse mesmo 
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veto. Portanto, além de o veto ser um ato que não admite retratação - isto 
é, depois de aposto não pode ser retirado pelo Presidente da República -, a 
sua apreciação pelo Poder Legislativo também é irretratável. 

Enfim, podem ser assim resumidas as características do veto no Direito 
brasileiro: 

a) expresso; 
b) fonnal; 
c) motivado; 
d) supressivo; 
e) superável ou relativo; 
f) irretratável; 
g) insuscetível de apreciação judicial; 
h) pode incidir sobre texto adotado pelo próprio Chefe do Executivo. 

O veto é ato expresso, isto é, deve sempre resultar de uma manifesta
ção efetiva do Presidente da República, porquanto o silêncio do Chefe do 
Executivo, durante o prazo assinalado para o veto, importa sanção (CF, art. 
66, § 3.0). Não existe veto tácito, por decurso de prazo, entre nós; o silêncio 
implica sanção tácita. 

O veto consubstancia ato formal, pois deverá ser feito por escrito, assim 
como devem ser escritas as razões do veto, para o devido encaminhamento 
ao Presidente do Senado Federal. 

O veto será, obrigatoriamente, motivado. O Chefe do Executivo poderá 
vetar o projeto por entendê-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário 
ao interesse público (veto político). 

O veto é sempre supressivo, porque o Chefe do Executivo somente 
poderá determinar a retirada de dispositivos constantes do projeto de lei, 
não existindo a possibilidade de adicionar-se algo ao projeto aprovado pelo 
Legislativo. 

O veto é relativo, suspensivo ou superável. O veto não é ato de caráter 
absoluto, que encerre, de maneira definitiva, o processo legislativo em relação 
aos dispositivos vetados. Esses poderão ser restabelecidos, por deliberação 
do Congresso Nacional (rejeição do veto), nos termos do art. 66, § 4.0, da 
Constituição Federal. 

Percebe-se, assim, que o efeito do veto entre nós não é o de suspender 
a entrada em vigor da lei - até porque o veto não incide sobre a lei, mas 
sobre mero projeto de lei -, mas sim o de retardar o processo legislativo, 
impondo a obrigatoriedade de reapreciação da matéria pelo Congresso Na-



Cap. 8 • PROCESSO LEGISLATIVO 553 ������������� ������������-
donal, agora com os novos fundamentos acrescentados pelo Presidente da 
República como justificação para sua recusa à sanção. 

O veto é irretratável : expressada a discordância do Presidente da 
República e comunicadas as suas razões ao Presidente do Senado Federal, 
essa manifestação toma-se insuscetível de alteração por parte do Chefe do 
Executivo. 

O veto constitui ato político do Chefe do Executivo, insuscetível de 
ser enquadrado no conceito de ato do Poder Público, para o fim de controle 
judicial. Assim, não se admite o controle judicial das razões do veto, em 
homenagem ao postulado da separação de Poderes (essa restrição aplica-se 
tanto ao denominado veto político quanto ao veto jurídico). 

O veto pode incidir sobre texto apresentado pelo próprio Chefe do Poder 
Executivo. Com efeito, o Presidente da República pode encaminhar ao Poder 
Legislativo projeto de lei versando sobre certa matéria e, posteriormente, 
depois da aprovação pelas Casas do Congresso Nacional, vetar o respectivo 
projeto, ainda que o veto incida, especificamente, sobre o texto que havia 
sido proposto pelo próprio Presidente da República. 

3.3. Fase complementar 

A fase complementar compreende a promulgação e a publicação da lei. 
Não integram propriamente o processo de elaboração da lei, porque incidem 
sobre atos que já são leis, desde a sanção ou a superação do veto. 

3.3. 1. Promulgação 

A promulgação é o ato solene que atesta a existência da lei, inovando 
a ordem jurídica. A promulgação incide sobre a lei pronta, com o objetivo 
de atestar a sua existência, de declarar a sua potencialidade para produzir 
efeitos. Em suma: a lei nasce com a sanção, mas tem a sua existência de
clarada pela promulgação. 

A promulgação é um ato de execução, é a autenticação de qué uma lei 
foi regularmente elaborada, de que juridicamente existe e de que, portanto, 
está apta a produzir efeitos. Por meio dela, o órgão competente verifica a 
adoção da lei pelo Legislativo, atesta a sua existência e afirma a sua força 
imperativa e executória. 

Em regra, a competência para promulgar a lei é do Chefe do Executivo. 
No caso de sanção expressa pelo Presidente da República, a sanção e a 

promulgação ocorrem ao mesmo tempo. Trata-se de dois atos juridicamente 
distintos que se perfazem em um mesmo momento. 
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Há casos em que, diante da omissão do Presidente da República, a 
promulgação será feita pelo Poder Legislativo. Tal se dá nas hipóteses de 
sanção tácita e de rejeição do veto, quando o Presidente da República não 
formaliza a promulgação no prazo de quarenta e oito horas. Em face dessa 
omissão, caberá ao Presidente do Senado Federal promulgar a lei, também 
no prazo de quarenta e oito horas, findas as quais a competência - a rigor, 
a obrigação impreterível de promulgar - passa ao Vice-Presidente do Senado 
(CF, art. 66, § 7.º). 

Há, ainda, no nosso processo legislativo, casos em que a promulgação 
é ato de competência originária do Poder Legislativo, apontados a seguir. 

A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal (CF, art. 60, § 3.0). 

O decreto legislativo, ato privativo do Congresso Nacional, será promul
gado pelo Presidente do Congresso Nacional (que é o Presidente do Senado 
Federal). 

· 
A resolução é promulgada pelo Presidente do órgão que a edita: Presi

dente do Congresso Nacional, se é deste órgão a resolução; Presidente do 
Senado Federal ou Presidente da Câmara dos Deputados, se a resolução é, 
respectivamente, do Senado ou da Câmara. 

3.3.2. Publicação 

A publicação não é, propriamente, fase de formação da lei, mas sim pres
suposto para sua eficácia. A publicação é exigência necessária para a entrada 
em vigor da lei, para a produção de seus efeitos. Atualmente, realiza-se pela 
inserção da lei no Diário Oficial. 

A publicação é uma comunicação destinada a levar o texto da lei ao 
conhecimento daqueles aos quais obriga. Trata-se de mera comunicação 
dirigida a todos os que devem cumprir o ato normativo, informando-os de 
sua existência. É condição de eficácia da lei, visto que esta somente pode 
ser exigida depois de oficialmente publicada. 

Embora muito próximos, promulgação e publicação são atos juridicamente 
distintos. "Aquela atesta, autentica a existência de um ato normativo válido, 
executável e obrigatório. Esta comunica essa existência aos sujeitos a que 
esse ato normativo se dirige. Esta é notícia de um fato, que não se confunde 
com o fato" (Manoel Gonçalves Ferreira Filho). 

Na vigente Constituição, não há prazo estabelecido para o ato de pu
blicação da lei. 
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4. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SUMARIO 

Em tennos constitucionais, o processo legislativo sumário não apresenta 
uma diferenciação de procedimentos em relação ao processo ordinário, antes 
analisado. O que o diferencia do processo legislativo ordinário é, tão somen
te, a existência de prazos constitucionalmente fixados para que as Casas do 
Congresso Nacional deliberem sobre o projeto apresentado. 

O processo l egislativo sumário ou de urgência está discipl inado no 
art. 64, §§ 1 .0 a 4.º, da Constituição Federal, nos termos a seguir exa
minados. 

Estabelece o § l .º do art. 64 que o Presidente da República poderá 
solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. São dois, 
portanto, os pressupostos para a instalação do processo legislativo sumário: 

1 )  projeto de lei apresentado pelo Chefe do Executivo (não é necessário que 
a matéria seja de sua iniciativa privativa, basta que o projeto seja por ele 
apresentado); 

2) solicitação de urgência pelo Chefe do Executivo. 

Solicitada a urgência pelo Chefe do Executivo, se a Câmara dos De
putados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada 
qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as 
demais deliberações legislativas da respectiva Casa (trancamento de pauta), 
com exceção das que tenham p razo constitucional determinado, até que 
se ultime a votação. 

Caso o Senado Federal emende o projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados, esta Casa deverá apreciar as emendas no prazo máximo de dez 
dias, sob pena de ocorrência do sobrestamento das demais deliberações 
legislativas, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado 
(art. 64, § 2.0). 

Observa-se que, se for solicitada urgência pelo Presidente da República, 
o processo legislativo deverá findar no prazo máximo de cem dias, des
considerados os períodos de recesso do Congresso N acional (quarenta e 
cinco dias na Câmara, quarenta e cinco dias no Senado Federal e mais dez 
dias para a Câmara dos Deputados apreciar as emendas dos senadores; se 
houver). Desrespeitados esses praZos, ocorrerá o trancamento de · pauta da 
Casa Legislativa, ficando sobrestadas todas as demais matérias, com exceção 
das que tenham prazo constitucional determinado, como são exemplo· as 
medidas provisórias. 

· 
Detennina a Constituição Federal que o processo legislativo sumário 

(ou de urgência) não poderá ser aplicado aos projetos de códigos (não faria 
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sentido o Congresso Nacional ser forçado a, num prazo exíguo, deliberar 
sobre um projeto de Código Penal, por exemplo ). 17 

Além dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, 
quando há solicitação de urgência, a própria Constituição Federal estabelece 
que a apreciação dos atos de outorga ou renovação de concessão, pennissão 
ou autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
obedecerá ao regime de urgência, no prazo fixado pelo art. 64, §§ 2º e 4°, 
da Constituição Federal (art. 223, § 1 º) . Trata-se, portanto, de mais uma 
hipótese de aplicação do regime de urgência, prevista diretamente no texto 
constitucional. 

Por fim, cabe ressaltar que essas são as únicas hipóteses de regime de 
urgência constitucional. Além delas, temos também hipóteses de urgência 
regimental, a partir de solicitação dos parlamentares, na fonna prevista nos 

. regimentos internos das Casas Legislativas. Porém, enfatize-se, as hipóteses 
de urgência regimental, requeridas por parlamentares, seguem regras diversas, 
e não têm previsão constitucional. 

S. LEI ORDINÁRIA 

A lei ordinária é o ato legislativo típico, primário e geral. 

Conceitualmente, deve veicular somente nonnas gerais e abstratas, o 
que resulta nas suas duas principais características, apontadas pela doutrina: 
generalidade e abstração. 

Na prática, porém, é sabido que, no Direito contemporâneo, ocorre de 
a lei conter, não raras vezes, normas individuais e concretas - hipóteses em 
que a doutrina a denomina "lei formal", para apontar a contraposição, àquela 
que seria, propriamente, lei, por cuidar de matéria de lei (geral e abstrata), 
por isso chamada "lei material". 

Para a doutrina clássica, a lei ordinária em tudo poderia imiscuir-se, não 
existindo domínio que lhe fosse vedado. À lei ordinária eram reservadas 
constitucionalmente certas matérias - mas nenhuma lhe era vedada, sendo o 
seu campo de atuação amplo e indeterminado. 

No Constitucionalismo moderno, contudo, essa posição não mais condiz 
com a realidade. Isso porque, ao lado da lei ordinária, outros atos nonnati-

" Embora não se trate de processo legislativo de elaboração de leis, vale lembrar que a Cons
tituição Federal determina que o Congresso Nacional apreciará o ato do Poder Executivo 
que outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens no prazo previsto no art. 64, §§ 2.° e 4.0, a contar dp rec:;e
bimento da mensagem (art. 223, § 1 .º). · · · · : :.k 
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vos primários são encontrados nos ordenamentos atuais, como é o caso da 
nossa vigente Carta Política, que enumera, paralelamente à lei ordinária, a 
lei complementar, os decretos legislativos, as resoluções etc., definindo para 
esses campos específicos de atuação. 

Com isso, o campo de atuação da lei ordinária deixou de ser indeterminado, 
em face da reserva de certas matérias a outras espécies normativas. Passamos 
a ter, na vigente Constituição, um domínio vedado à lei ordinária. 

Assim, por exemplo, o art. 49 da Constituição aponta as matérias que 
devem ser tratadas por meio de decreto legislativo; o art. 68, § 2.0, estabe
lece que a delegação legislativa há que ser efetivada por meio de resolução 
do Congresso Nacional; os arts. 5 1  e 52 estabelecem, respectivamente, as 
matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, que devem ser tratadas por atos próprios dessas Casas Legislativas 
(em regra, mediante resoluções); diversos dispositivos constitucionais reser
vam à lei complementar a competência para a disciplina das matérias que 
especificam etc. Em todas essas situações, a utilização de lei ordinária está 
implicitamente vedada. 

6. LEI COMPLEMENTAR 

A respeito do processo legislativo de elaboração da lei complementar, o 
constituinte dispôs, apenas, que a iniciativa é a mesma da lei ordinária (art. 
6 1 )  e que sua aprovação dar-se-á por maioria absoluta (art. 69), ao contrário 
da lei ordinária, que é aprovada por maioria simples ou relativa (art. 47). 

Por essa razão, entende-se que os demais procedimentos (discussão e 
votação, revisão, emenda, sanção, veto, superação do veto, promulgação, 
publicação etc.) sujeitam-se às mesmas regras constitucionais do processo 
legislativo comum, aplicável às leis ordinárias. 

Vale destacar, porém, que os regimentos das Casas do Congresso Nacional 
estabelecem instrução e trâmite distintos para os projetos de lei ordinária e 
de lei complementar. 

Teceremos, a seguir, algumas considerações a respeito dessa espécie 
normativa. 

A doutrina aponta como justificativa para a existência da espécie nor
mativa lei complementar a intenção do legislador constituinte de conferir ao 
regramento de certas matérias, dada a sua importância, uma maior estabilidade, 
comparativamente à das matérias tratadas por leis ordinárias. 

Houve por bem o legislador constituinte estabelecer, para as matérias 
por ele determinadas, uma especial dignidade, uma rigidez intermediária, 
situada entre a lei ordinária e o texto da Constituição. Assim, ao reservar 
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constitucionalmente determinado assunto à lei complementar (aprovada por 
maioria absoluta), o constituinte garante-lhe estabilidade maior do que a que 
decorreria da sua disciplina mediante lei ordinária (aprovada por maioria 
simples), sem, porém, sujeitá-lo ao laborioso processo legislativo de mo
dificação do texto constitucional (três quintos, em dois turnos de votação), 
o que tomaria demasiadamente dificil o seu tratamento. 

A disciplina de determinadas matérias mediante lei complementar não é 
uma escolha do legislador, uma vez que é a própria Constituição que esta
belece os temas cujo regramento deve ser feito por essa espécie legislativa. 
Só essas matérias, indicadas na própria Constituição, podem ser tratadas 
mediante lei complementar. 

· 
São duas, portanto, as diferenças entre lei complementar e lei ordinária: 

(a) a lei complementar disciplina matérias especificamente a ela reservadas 
pelo texto constitucional e (b) o quorum de aprovação. 

A primeira distinção, de índole material, significa dizer que os assuntos 
a serem tratados por meio de lei complementar estão expressamente previs
tos no texto constitucional. Não cabe ao detentor da iniciativa legislativa, 
tampouco ao legislador decidir quais matérias serão tratadas por meio de 
lei complementar. 

A segunda distinção, de natureza formal, diz respeito ao processo legis
lativo de elaboração das duas espécies normativas: a lei ordinária poderá ser 
aprovada por maioria simples de votos (CF, art. 47), enquanto a lei comple
mentar exige maioria absoluta para sua aprovação (CF, art. 69). 

A lei complementar, apesar de sua "especial dignidade", é um ato nor
mativo infraconstitucional, porquanto retira seu fundamento de validade da 
Carta da República, não podendo, evidentemente, com ela conflitar, sob pena 
de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, no seu específico campo de atuação, delineado na Consti
tuição, não pode ser afastada por meio de lei ordinária, lei delegada ou outra 
qualquer espécie subconstitucional do nosso processo legislativo. 

Assim, a lei ordinária (ou qualquer outra espécie integrante do nosso 
processo legislativo, ressalvada a emenda constitucional) que disponha sobre 
matéria reservada à lei complementar estará usurpando competência fixada 
na Constituição Federal, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal. 
De igual modo, os tratados internacionais que se tenham incorporado ao 
nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária não podem disciplinar 
matéria reservada constitucionalmente à lei complementar. 

Por fim, vale lembrar que as leis ordinárias anteriores à Constituição 

Federal de 1 988 que regulamentem matéria reservada pela nova ordem 

constitucional à lei complementar, desde que estivessem em vigor ilo 
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momento da promulgação da nova Constituição e fossem materialmente 
com ela compatíveis, foram recepcionadas com o status de lei comple
mentar. 

7. PROCESSOS LEGISLATIVOS ESPECIAIS 

Os processos legislativos especiais são aqueles aplicáveis à elaboração 
das demais espécies legislativas, que fogem às regras fixadas para o processo 
legislativo das leis ordinárias. 

Na vigente Carta Política, temos os processos legislativos de elaboração 
das emendas à Constituição, das leis delegadas, das medidas provisórias, dos 
decretos legislativos e das resoluções. 

7.1 . Emendas à Constituição 

Conforme vimos, a Constituição Federal de 1 988 é do tipo rígida, pois 
exige para a modificação de seu texto processo legislativo especial e mais 
dificultoso do que aquele empregado na elaboração das leis. 

A rigidez, contudo, não visa a impedir mudanças no texto da Constitui
ção, mas, tão só, a assegurar maior estabilidade à obra do poder constituinte 
originário e a conferir às nonnas nela vazadas supremacia sobre as demais 
normas jurídicas. 

Assim, a emenda constitucional é resultado de um processo legislativo 
especial e mais laborioso do que o ordinário, previsto para a produção das 
demais leis. 

O processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição está 
estabelecido no art. 60 da Constituição Federal e compreende, em síntese, 
as seguintes fases: 

a) apresentação de uma proposta de emenda, por iniciativa de um dos legiti
mados (art. 60, 1 a III); 

b) discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos membros de cada uma delas (art. 60, § 2.0); 

c) sendo aprovada, será promu lgada pelas Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (art. 
60, § 3.º); 

d) caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não 
podendo a matéria dela constante ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa (art. 60, § 5.0). 
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PROCESSO L EG ISLATJ VO DAS EMEN DAS CONSTJTUCIONAIS 

Primeira Casa Legislativa 

Se Aprovada por 
3/5 dos Membros 

2.0 Turno de Votação 

Se Aprovada por 
3/5 dos Membros 

' A EC s6 será promulgada se for aprovada. por 3/5 dos 
membros. nas duas Casas. em ambos os turnos. 

" A qualquer tempo. se houver rejeiç�o. a matéria não poderá 
constituir nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Segunda Casa Legislativa 

1 .0 Turno de Votação 

Se Aprovada por 
315 dos Membros 

2.0 Turno de Votação 

Se Houver 
Modificação 
Substancial 

Se Aprovada 
por 3/5 dos 

Membros 

Promulgação pelas 
Mesas da Câmara 
dos Deputados e 

do Senado Federal 

Para o estudo completo do procedimento estabelecido pelo legislador 
constituinte originário para a modificação da Carta da República de 1 988, 
bem como das orientações doutrinárias e jurisprudencíaís que têm demarcado 
a atuação do poder constituinte derivado desde a promulgação do vigente 
texto constitucional, consultar o capítulo específico desta obra "Modificação 
da Constituição de 1 988". 

· 
7 .2. Medidas provisórias 

A vigente Constituição aboliu a espécie normativa decreto-lei do nosso 
processo legislativo, substituindo-a, de certo modo, pela medida provisória, 
instituída no art. 59 da Carta Política e disciplinada no seu art. 62. 

Pode-se dizer, assim, que as medidas provisórias são atos normativos 
primários, provisórios e sob condição resolutiva, de caráter excepcional no 
quadro da separação dos Poderes, editados pelo Presidente da República e 
situados no nosso processo de elaboração normativa ao lado da lei. 

As medidas provisórias tiveram dois regimes jurídicos distintos, desde a 
promulgação da Constituição Federal até hoje: o primeiro vigorou da promul- . 
gação da Constituição Federal até a promulgação da EC 32, de 1 1 .09.2001; 
o outro regime, hoje  vigente, foi introduzido pela EC 32/2001, e é ·aplic�':L 
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vel às medidas provisórias editadas em data posterior à promulgação dessa 
emenda constitucional. 

Assim, a EC 32/200 l representa um divisor de águas quanto ao instituto 
medida provisória: até sua promulgação, as medidas provisórias estiveram su
jeitas a um dado regime jurídico, originariamente introduzido pela Assembleia 
Nacional Constituinte, em 5 de outubro de 1 988; a partir da EC 32/200 1 ,  
as medidas provisórias passaram a obedecer a um novo e completamente 
distinto regime jurídico. 

Comentaremos, a seguir, o regime jurídico introduzido pela EC 32/200 I ,  
atualmente em vigor, aplicável às medidas provisórias editadas a partir da 
sua promulgação. 

7.2. 7. Desnecessidade de convocação extraordinária 

Estabelece o art. 62 da Constituição Federal: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

Nesse dispositivo, foi suprimida a parte final do texto originário, que 
estabelecia que, estando o Congresso Nacional em recesso, seria convocado 
extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. Não há mais, por
tanto, a obrigatoriedade de convocação extraordinária do Congresso Nacional 
na hipótese de sujeição de medida provisória à sua apreciação, durante o 
recesso parlamentar. 

Entretanto, havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas 
na pauta de convocação (CF, art. 57, § 8.0). 

Portanto, temos o seguinte: a edição de medida provisória nos períodos de 
recesso legislativo não obriga, necessariamente, a convocação extraordinária 
do Congresso Nacional; porém, caso o Congresso Nacional seja convocado 
extraordinariamente, nas hipóteses constitucionalmente previstas (art. 57, § 
6.0), as medidas provisórias em vigor na respectiva data serão automatica
mente incluídas na pauta da convocação. 

7.2.2. Limitações materiais 

Embora consubstancie espécie nonnativa primária, é certo que a medida 
provisória não pode disciplinar qualquer matéria, em virtude da existência 
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de limitações constitucionais à sua edição (CF, art. 25, § 2.º; art. 62, § l .º; 
art. 246). 

É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria (CF, art. 62, 
§ 1 .  º): 

I - relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos 
e direito eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil; 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 
carreira e a garantia de seus membros; 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no 
art. 1 67, § 3.º; 

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
Ili - reservada a lei complementar; 
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres
so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da 
República. 

Além dessas vedações, outros dispositivos estabelecem restrições à adoção 
de medidas provisórias, a saber: 

a) o art. 25, § 2.º (que veda a edição de medida provisória estadual para a 
regulamentação da exploração do gás canalizado); 

b) o art. 246 (que veda a adoção de medida provisória na regulamentação de 
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda 
promulgada entre ! .º de janeiro de 1 995 e a promulgação da EC 32/200 1 ,  
inclusive); 

c) o art. 2° da EC 8/95 (que veda a adoção de medida provisória para regu
lamentar o disposto no inciso XI do art. 2 1  da Constituição); 

d) o art. 3º da EC 9/95 (que veda a adoção de medida provisória para regu
lamentar a matéria prevista nos incisos 1 a IV e nos § § 1 º e 2º do art. 1 77 
da Constituição); e 

e) o art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (que 
vedou a adoção de medida provisória na regulamentação do Fundo Social 
de Emergência). 

Anote-se que - pela alínea "b" do inciso 1 do § 1 º do art. 62 da Cons
tituição Federal - há vedação expressa para a edição de medida provisóri;i 
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sobre matéria relativa a direito penal, processual penal e processual civil. 
Logo, contrario sensu, entende-se que a disciplina dos demais ramos do di
reito (direito civil, direito do trabalho, direito administrativo etc.) por medida 
p.vv isória é pennitida. 

A alínea "d" do inciso 1 do § 1 º do art. 62 - ao vedar a adoção de 
medida provisória sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares - ressalva 
o previsto no art. 1 67, § 3 .º, da Constituição Federal. Significa dizer que, 
em se tratando de matéria orçamentária, só é pennitida a adoção de medida 
provisória para a abertura de crédito extraordinário, para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública. 

É relevante destacar, ainda, que os d i reitos individuais e o direito 
tributário não foram incluídos entre as matérias insuscetíveis de serem 
tratadas por meio de medida provisória. 

Embora não haja disposição constitucional expressa nesse sentido, é 
certo que as matérias de iniciativa e competência privativas do Congresso 
Nacional (art. 49), da Câmara dos Deputados (art. 5 1 ), do Senado Federal 
(art. 52), do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de 
contas também não podem ser 'd isciplinadas por medida provisória. 

7.2.3. Procedimento legislativo 

Em caso de urgência e relevância, adotada a medida provisona pelo 
Presidente da República, esta deve ser submetida, de imediato, ao Congresso 
Nacional, que terá o prazo de sessenta dias (prorrogável por mais sessenta 
dias) para apreciá-la, não correndo esses prazos durante os períodos de re
cesso do Congresso Nacional. 

No Congresso Nacional, as medidas provisórias serão apreciadas por 
uma com issão mista (composta de senadores e deputados), que apresentará 
um parecer favorável ou desfavorável à sua conversão em lei (CF, art. 62, 
§ 5.º). O parecer prévio da comissão mista é meramente opinativo, mas 
essa fase - emissão do parecer por comissão mista de deputados e sena
dores antes do exame, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional - é de observância obrigatória no processo 
constitucional de conversão de medida provisória em lei ordinária. Assim, a 
substituição do exame da comissão mista por mero parecer do relator implica 
flagrante inconstitucionalidade formal.18 

1 •  ADI 4.029/DF, rei, Min.  Luiz Fux, 07.03.2012.  
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A votação da medida provisória será iniciada, obrigatoriamente, pela 
Câmara dos Deputados (Casa iniciadora obrigatória). 

Emitido o parecer, o plenário das Casas Legislativas, iniciando-se pela 
Câmara dos Deputados, examinará a medida provisória e :  

a) na hipótese de ela ser integralmente convertida em le i ,  o Presidente do 
Senado Federal a promulgará, remetendo-a para publicação (observa-se 
que, nesse caso, não haverá possibilidade de sanção ou veto por parte do 
Presidente da República, uma vez que a medida provisória foi aprovada 
exatamente nos termos por ele propostos); 

b) se for integralmente rejeitada (ou perder sua eficácia por decurso de prazo, 
em decorrência da não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo consti
tucionalmente estabelecido), a medida provisória será arquivada, o Congresso 
Nacional baixará ato declarando-a insubsistente e deverá disciplinar, por 
meio de decreto legislativo, no prazo de sessenta dias contados da rejeição 
ou da perda de eficácia por decurso de prazo, as relações jurídicas dela 
decorrentes; caso o Congresso Nacional não edite o decreto legislativo no 
prazo de sessenta dias, as relações jurídicas surgidas no período permane
cerão regidas pela medida provisória; 

c) caso sejam introduzidas modificações no texto adotado pelo Presidente 
da República (conversão parcial), a medida provisória será transformada 
em "projeto de lei de conversão", e o texto aprovado no Legislativo será 
encaminhado ao Presidente da República, para que o sancione ou vete 
(a part ir da transformação da medida provisória em "projeto de lei de 
conversão", este segue idêntico trâmite ao dos projetos de lei em geral); 
aos dispositivos eventualmente rejeitados aplica-se o descrito na letra "b", 
acima. 

Observa-se que, na hipótese de col'Jversão parcial de medida provisória, 
será necessária a ulterior manifestação do Presidente da República, para o 
fim de sanção ou veto, porque o Congresso Nacional introduziu modificações 
no texto originário da medida provisória editada por aquela autoridade. 

Diferentemente, se ocorre a conversão integral da medida provisória em 
lei, sem a introdução de modificações no Congresso Nacional, não há retorno 
ao Chefe do Executivo, para sanção ou veto. 
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7.2.4. Prazo de eficácia 

567 

As medidas provisórias têm eficácia pelo prazo de sessenta dias a partir 
de sua publicação, prorrogável uma única vez por igual período, se o prazo 
inicial não for suficiente para a conclusão do processo legislativo nas duas 
Casas do Congresso Nacional. 

A prorrogação dá-se automaticamente, quando não esteja concluída a 
apreciação da medida provisória nas duas Casas Legislativas ao término dos 
primeiros sessenta dias. Não há necessidade da edição de nenhum novo ato 
pelo Chefe do Executivo requerendo a prorrogação de prazo. Esgotado o 
prazo inicial de sessenta dias sem a conclusão da apreciação pelas Casas 
Legislativas, será ele automaticamente prorrogado, mediante a edição de 
ato pelo Presidente do Congresso Nacional. A prorrogação, contudo, não 
depende do ato do Presidente do Congresso, uma vez que este não pode
ria frustrar o texto constitucional, que assegura a prorrogação. Entendemos 
que o ato legislativo, nessa situação, visa, tão somente, a dar publicidade à 
prorrogação de prazo. 

Esses prazos não correm durante os períodos de recesso do Congresso 
Nacional ( 1 8  de julho a 3 1  de julho e 23 de dezembro a ! .º de fevereiro, 
nos termos do art. 57 da Constituição, com a redação dada pela EC 50/2006). 
Assim, se uma medida provisória for editada pelo Presidente da República 
em 20 de junho, conta-se o prazo até 1 7  de julho, suspende-se a contagem 
durante o recesso, recomeça-se a contagem a partir de 1 .0 de agosto; se 
for adotada em 23 de dezembro, a contagem dos prazos acima somente 
terá início em 2 de fevereiro, data de retomo dos trabalhos legislativos do 
Congresso Nacional. 

7.2.5. Trancamento de pauta 

Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias 
contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que 
se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em 
que estiver tramitando (CF, art. 62, § 6.º). 

Constata-se que a Constituição Federal estabelece dois prazos em relação 
ao processo legislativo de medida provisória, que não podem ser confundi
dos: (a) prazo para apreciação da medida provisória (conversão em lei ou 
rejeição); (b) prazo para trancamento da pauta da Casa Legislativa em que 
estiver tramitando. 

O prazo para apreciação da MP é de sessenta dias, prorrogáveis por mais 
sessenta, não computados os períodos de recesso do Congresso Nacional. 
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O prazo para o trancamento de pauta é de quarenta e cinco dias corri
dos, contados da edição da MP, não computados os períodos de recesso do 
Congresso Nacional. 1 9  

Assim, se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco 
dias contados de sua publicação (não computados os períodos de recesso do 
Congresso Nacional), ocorrerá o trancamento de pauta, ficando sobrestadas 
todas as demais deliberações da Casa Legislativa, até que se ultime a votação 
da medida provisória. 

Esse instituto - trancamento da pauta das Casas Legislativas em de
corrência de medida provisória não apreciado no prazo constitucional de 
quarenta e cinco dias -, combinado com o número elevado de medidas 
provisórias editadas pelo Presidente da República, ocasionou, nos últimos 
anos, uma considerável paralisia do Poder Legislativo brasileiro, que teve 
a pauta de suas Casas Legislativas trancada em percentual significativo do 
total de sessões. 

7.2.6. Trancamento subsequente de pauta 

A partir da publicação da medida provisória, começa a contagem de um 
prazo, improrrogável, de quarenta e cinco dias, findo o qual, se não concluído 
o processo legislativo de sua apreciação, ocorrerá o trancamento de pauta da 
Casa Legislativa em que estiver tramitando. 

Se a Câmara dos Deputados votar a MP dentro de quarenta e cinco dias 
(contados da sua edição), a matéria será encaminhada ao Senado Federal. Se 
o Senado Federal também conseguir apreciar a matéria antes de esgotado o 
prazo, concluindo todo o processo legislativo dentro dos quarenta e cinco 
dias (contados da edição da MP), não haverá nenhum trancamento de pauta, 
em nenhuma das Casas Legislativas. 

Entretanto, se ocorrer o esgotamento do prazo de quarenta e cinco dias 
(contados da edição da MP) sem a conclusão da votação, ocorrerá o auto
mático trancamento da pauta da Casa Legislativa em que estiver tramitando 
(Câmara ou Senado, onde vencerem os quarenta e cinco dias). 

Se, esgotado o prazo de quarenta e cinco dias, a MP estiver em trâmite 
na Câmara dos Deputados, sua pauta restará trancada. Se, expirados os 45 
dias, a MP estiver em trâmite no Senado Federal, a pauta desta Casa é que 
será trancada. 

19 O art. 18 da Resolução do Congresso Nacional 1 ,  de 1 8.05.2002, prevê a suspensão da 
contagem do prazo de 45 dias, para trancamento de pauta, nos perlodos de recesso do 
Congresso Nacional, embora tal suspensão não esteja expressamente prevista no texto 
constitucional. 
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Ademais, se o trancamento ocorrer na Câmara dos Deputados, depois de 
ela votar a MP (destrancando a sua pauta), a matéria seguirá para o Senado 
Federal, para que esta Casa a aprecie (o processo legislativo de MP, após a 
EC 32/200 1 ,  exige votação em separado, em cada uma das Casas Legisla
tivas), hipótese em que a MP já chegará ao Senado Federal trancando a 
sua pauta de votação; não haverá contagem de um novo prazo de quarenta 
e cinco dias no Senado Federal. 

Vale enfatizar: sempre que houver trancamento de pauta na Câmara dos 
Deputados, a MP, invariavelmente, chegará ao Senado Federal já trancando 
a sua pauta (automaticamente, sem contagem de novo prazo de quarenta e 
cinco dias no Senado). 

Ademais, podemos dar sequência ao raciocínio e concluir que, caso haja 
emendas no Senado Federal, ultrapassado o prazo de quarenta e cinco dias 
(contados da edição da MP), a matéria retornará para a Câ!llara dos Depu
tados, para apreciação das emendas, hipótese em que, novamente, trancará 
automaticamente a pauta desta Casa Legislativa, sem que se cogite de con
tagem de novo prazo de quarenta e cinco dias. 

7.2.7. Perda de eficácia 

Caso não sejam convertidas em lei no prazo constitucionalmente estabe
lecido, as medidas provisórias perderão sua eficácia desde a edição (ex tunc), 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por meio de decreto legislativo, 
no prazo de sessenta dias contados da rejeição ou da perda de eficácia por 
decurso de prazo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

Se o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo no prazo de 
sessenta dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos prati
cados durante a vigência da medida provisória permanecerão por ela regidas 
(CF, art. 62, § 1 1 ). 

No regime jurídico anterior à EC 32/2001 ,  não havia fixação de prazo 
para que o Congresso Nacional disciplinasse as relações jurídicas decorrentes 
de medida provisória não convertida em lei, tampouco previsão de qualquer 
consequência jurídica para a hipótese de inércia por parte do Congresso 
Nacional. 

Atualmente, porém, se o Congresso Nacional não disciplinar as rela
ções jurídicas, por meio de decreto legislativo, no prazo de sessenta dias, 
sua competência terminará com o simples decurso de prazo. Esgotado esse 
prazo sem a edição do decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas 
e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória 
conservar-se-ão por ela regidas. 
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Suponha-se que uma medida provisória tenha estabelecido um tratamento 
"y" a uma matéria até então regulada na fonna "x" por uma lei ordinária. 
Publicada a medida provisória, o regramento "y" passa a vigorar com força 
de lei, suspendendo a eficácia da lei ordinária. Submetida à apreciação do 
Congresso Nacional, houve a rejeição expressa da medida provisória pelas 
Casas Legislativas (ou transcorreu o prazo de sua eficácia sem conclusão 
da sua apreciação). 

Nessa hipótese, por força do art. 62 da Carta Política, a medida provisória 
perderá sua eficácia desde a edição (ex tunc), voltando a produzir efeitos, em 
todo o período, a lei ordinária pretérita (em razão da exclusão retroativa, do 
ordenamento jurídico, do ato que lhe suspendia a eficácia). 

Mas, como fica a s ituação das pessoas que já foram atingidas pelas regras 
da medida provisória, entre o período de sua edição e rejeição? 

O Congresso Nacional. deverá, mediante decreto legislativo, disciplinar 
as relações jurídicas decorrentes da medida provisória ( isto é, deverá o 
Congresso Nacional baixar um decreto legislativo discipl inando as relações 
jurídicas já consolidadas sob o fundamento do regramento "y", fixado no 
texto da medida provisória). 

Essa competência do Congresso Nacional, porém, sofre um l imi te 
temporal : se, no prazo de sessenta d ias contados da rejeição da medida 
provisória, não for baixado o decreto legislativo, expirada estará a compe
tência  do Congresso Nacional para disciplinar a matéria. Ocorrendo essa 
caducidade, as relações jurídicas consolidadas no período conservar-se-ão 
reguladas pelos termos originais da medida provisória (no exemplo dado, 
significa dizer que as relações jurídicas consol idadas no período perma
necerão regidas pelo regramento "y", estabelecido no texto da medida 
provisória). 

Nessa situação, teremos uma medida provisória não convertida em lei 
regulando, em caráter definitivo, com força de lei, as relações jurídicas con
solidadas (e somente essas! )  no período em que esteve vigente. 

É importante notar que o Congresso Nacional deverá editar o decreto 
legislativo somente para discipl inar as relações jurídicas já consolidadas 
durante a vigência da medid� provisória. Yale dizer, o decreto legislativo 
do Congresso Nacional não disciplinará "o período de vigência da medida 
provisória", mas sim "as relações jurídicas que se constituíram no período 
de vigência da medida provisória". O período de vigência da medida provi
sória, no exemplo dado, volta a ser regulado pelo texto "x", da lei ordinária 
pretérita. 

Enfim, o Congresso Nacional deverá disciplinar, apenas, aquelas relações 
jurídicas que já se aperfeiçoaram no período de vigência da medida provisória; 
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quanto a elas, não ocorrerá um retomo automático ao status quo ante, com 
a simples retirada da medida provisória do ordenamento jurídico. Somente 
essas relações jurídicas serão afetadas pelo decreto legislativo do Congresso 
Nacional. As demais, caso ainda não tenham se aperfeiçoado, serão regidas 
pela legislação pretérita, que, com o expurgo retroativo da medida provisória, 
voltou a produzir eficácia no período (ou, então, no caso de inexistência de 
legislação pretérita sobre a matéria, não mais se aperfeiçoarão, haja vista 
que não existirá regra que se lhes aplique; a regra que constava da medida 
provisória rejeitada não poderá ser aplicada a relações jurídicas ainda não 
consolidadas na época da rejeição, e não haverá nenhuma outra regra acerca 
da matéria). 

Da mesma forma, dando sequência ao raciocínio, se o Congresso Nacio
nal não editar o decreto legislativo no prazo de sessenta dias, não será "o 
período de vigência da medida provisória" que permanecerá regido pelos seus 
termos. Com a não aprovação da medida provisória, a perda de sua eficácia 
é sempre retroativa (ex tunc). Vale dizer, ela é retirada do plano normativo, 
retroativamente, desde a sua edição. Com isso, obviamente, ela não regulará 
mais "período" nenhum! O período de vigência da medida provisória volta a 
ser regulado pela legislação ordinária anterior, se houver (no exemplo dado, 
pelo tratamento "x'', fixado na lei ordinária pretérita). Apenas "as relações 
jurídicas constituídas nesse período" é que permanecerão regidas pela medida 
provisória no caso de omissão do Congresso Nacional. 

Em face dessa relevante distinção, não concordamos com aqueles que 
afirmam que a não aprovação da medida provisória gera efeitos retroativos 
(ex tunc) ou prospectivos (e.x nunc), a depender da ulterior regulamentação 
do Congresso Nacional, por decreto legislativo. Para nós, a não aprovação 
da medida provisória retira-lhe a eficácia, sempre, retroativamente (ex tunc). 
Esse efeito jurídico não depende da vontade do Congresso Nacional, é de
corrência de comando expresso da Constituição Federal (art. 62, § 3.0). O 
que o Congresso Nacional tem o poder de disciplinar, desde que o faça no 
prazo de sessenta dias, são as relações jurídicas já constituídas com base 
no que ditava o texto da medida provisória. Se o Congresso não o fizer, 
continuarão essas relações jurídicas (unicamente elas, e não todo o período!) 
regidas pelo texto originário da medida provisória. 

Essa distinção assume relevo porque, após a rejeição da medida pro
visória, e mesmo que esgotado o prazo de sessenta dias sem aprovação 
do decreto legislativo pelo Congresso Nacional, um indivíduo não poderá 
requerer, ulteriormente, o reconhecimento de direito fundado no texto da 
medida provisória, ainda que referente ao período de sua vigência. Por que 
não? Porque, com a sua rejeição, a medida provisória desaparece, sempre, 
retroativamente, desde a sua edição. Logo, não poderá ser gerada, ulterior
mente, nenhuma relação jurídica com fundamento no seu texto, mesmo que 
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cincó dias de afastamento, · que poderiam ser requ'êridos e ' fruídos nos seis 
meses subsequentes ao mês do aniversário de nascimento. Suponha-se, por 
fim, que noventa dias após a sua publicação, ·a medida provisória . tenha sido 
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to de cinco dias"), que suspendeu· a eficácia do"regrainento fixado na lei 
ordinária pretérita ("afastamento de um dia'!. ). Miis, · em' segulda, a medida 
provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional/ deçorrendo, desse ato, as 
consequências a seguir examinadas; 

·· ·  

A primeira consequência da não aprovação da medida provisória será a 
perda de sua eficácia retroativamente, desde a edição (êx tunc). Significa' dizer 
que, no plano normativo, a vantagem de' Cinco di�s não existe mais, .seja daí por 
diante;:: seja no período pretérito. Rejeitada· a · medidà provisória;. volta a. viger 
em todo o período - pretérito e futuro :::. a'

·legislação anterior, a lei ordinária, 
que até então estava com a sUa eficácia suspe.nsa ütaf�stàinentó d� um çiia''). 

o segundo: ponto a ser examinado di� respeiÍo ã' situaçãÔ jurídic� d�s 
ser-Yidores públicos cujo · aniversário de nascimenfo ôcorreµ �o período de 
vigência da medida provisória_;· Qual · será p regimy jurídico. a eles apbcável? 
Para respondermos a essa indagaÇão, tem9s que cllvidir �sses . servidorês em 
dois grupos, na forma d�scrita nos parágr11fos se�Üintes. ; · ••• 

;ós servidores cujo aniversário. de ÍlaS�imentç ocqrrett n� período de vigência 
da iTiedida provisóiia, mª5 ainda não· requ�reràm o:. afasiainento. de cinco dias, 
não poderão -m�is pleitear esse di.r.eito à· Administr\lÇã9 •f>.ública: N:ão pÓderão 
.porque a medida provisória perdeu a sua eficácia :rétrpatiyamente (ex túnc) e, 
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com'.isso, llão hâ,:l11�i� cÚr�it()� à �tr in�()tãdo sfrent�. a el�; seja� �m rei�çã6 a 
que 'períodc> for •. .Pf�.té�t. () p� ÍiÍWW· 9e a . �elaç�ó jurídica não. s_e _.consti�iu l)ª 
vigência da. túedicià P[?Visói-ia, eÍá f1ãÓ tera ma

.
is condiÇões de' áperfei9o'ar-s�; 

ppis Jpe fà.lt� .. fü�<i�Jl1Fl1t() . . cIF Y�!\ci�dF. Çom �/�ejeÍÇão dá medicia proyisórié:l,· 
esses servidores §e) po9erã9· requerer "o áfastamento de um dia, previsto na léi 
ordir*ria, . (linda }iPt rFt�ti\iélÍllFnte . �.º an.íversário de nascimento completàci<> 
durante a Vigênciá do . ato provÍsóriÓ. Não há que.' se cogitar; êm ielação a 
essés )erviclores;'.'·da exp.�di?ã§ dF clécreto· legisJativo pelo Congrêsso Nacional, 
com base no arL 62; § ,3:º) da Constituiçãb Federal; pois eles não consJituíram 
relação jurídica algu�� F� geco��ncia da vigência da meôida provis�ria! , '

Já os �ervidores q�ê coriiemoràram ó seu aniversário de �ascimento no 
período de vigêr9i� d<t. Jl1ecl�cIª prôvisóri� e, também, já fruíram, no mesmo 
período, o direito ao 

'
àfl:uitarrientO remunerado pôr cinco dias, poderão ter a sua 

situação jurídica m.?dific,ad� pelq songres,so Nacional, por decreto legislativo, 
nos sessenta dias subsêquent,ês'a rejeição da medida provisória .. Na situação 
hipotética apresentada;· o C?ngresSü Nacional poderia, por exemplo, estabe
lecer. no decreto >legislàtivo qúe esses servidores que fruíram o afastamento 
remunerado de cinco dias durante -O per'iodo <.fe vigência da medida provisó
ria deverão compensar essas\ horas não trabalhadas, mediante acordo' com .. a 
chefia imediata, no prazo máximo · de um ano. Caso o Congresso Nacional 
não edite o decreto · legislatiyoynq prazo. de ·sessenta dias, os afastamentos 
remuneracios de cinco- dias frúídos no Ptríodo:de vigência da medida provi
sória' permanecerão .. p()r 'el(l \�egid()S, , isto é, estarão .eles consolidados diante 
da og1issão do Congresso Nacionâf

' 
··� · · ' 

Por fün, cabe ressaltar qµe.; .c:om a rejeição da .medida pr�visória, estes 
últimos servidore_s não terão·.direlto nos próximos anos ao ·afastamento remu� 
nerado de cincó' .dias por oc11sião\dos sÇus aniversários de nascimento, pois 
não s.ão "os sujeitos · das relaçÇ>es• 'jurídicas do período" que permanecerão, 
etemamenté, regiqos P.t!a ·'TIF·c,lj,cfo • provi§ória, mas sim "as relações jµrídicas 
constituídas no períoqo" (e i some'nte estas!). Nos anos futurós, terão eles 
direit.o a apenas }-!m, qfü .q7 él[�sta'rnento · remu�erado; conforme fixado na lêi 
ordinária (enqúa

.
nto' està esti�e� ein vigor, obYiamente). ' · 

7.2.8. 

' '. .. \-, ·,·,.
. · ··>·'-' �i"•" 

·Aprecigçgo p/enfria 

Ãs medida� · pr��isÓri�s �ârãÓ -�preciàdas�pelo,plenári� das dua.s Cas�� 
do Gongrêsso. 1'Ja9io11é:l!, , sep�r�d�ip'entt1i,; iniciándo--se a votaçã� na . . Câmara 
dos Deputados. · · · · · · · .  ; · · ·. • ·. · - · . ., ·· · . 

·. · �orém/ ante� qa/�fréc,iaçãp;cç� sçparad(), pelp plepário 'elas Ç�sas le
gislativas, .. há ugia fass obrigatória: ca�erá á comissão mista de deputad?s 
e sepadores· exaajin% as 'm.ec!Jdas ipfov{sprias . e so1Jre · ela�· emitir, P�rec�t i. I l 
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A apreciação da medida provisória, nas duas Casas do Congresso Nacional, 
dar-se-á em duas fases: uma preliminar, em que será avaliada a presença dos 
pressupostos constitucionais para sua adoção, e outra, de mérito. 

É o que dispõe o § 5.0 do .art. 62 da CF: "A deliberação de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá 
de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais." 

O exame quanto à presença dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência para a adoção da medida provisória passa a ser matéria preliminar, 
de apreciação obrigatória pelas Casas Legislativas antes do exame do mérito 
da medida provisória. Antes do exame da matéria, objeto da medida provisória 
(mérito), cada Casa Legislativa deverá verificar se estão presentes os pressupos
tos constitucionais que autorizam a edição dessa espécie normativa (urgência e 
relevância). Em caso de ausência dos pressupostos, sequer apreciarão o mérito, 
dando-se por ilegítima a adoção da medida provisória, que será rejeitada. 

Dispõe a Constituição Federal que as medidas provisórias em vigor na 
data de convocação extraordinária do Congresso Nacional serão automatica
mente incluídas na pauta da convocação (CF, art. 57, § 8 .º). 

12. 9. Conversão parcial 

Estabelece a Constituição Federal (art. 62, § 1 2): 

§ 1 2. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto 
original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente 
em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. 

Esse dispositivo cuida da hipótese de conversão parcial de medida pro
visória pelo Congresso Nacional, quando a medida provisória adotada pelo 
Presidente da República é convertida em "projeto de lei de conversão", em 
razão de alterações no seu texto original no momento da apreciação pelo 
Congresso Nacional. Nessa hipótese, assegura o texto constitucional que, 
uma vez aprovado (pelo Poder Legislativo) o projeto de lei de conversão, a 
medida provisória manter-se-à integra!mente em vigor até que seja sancionado 
ou vetado (pelo Chefe do Poder Executivo) o projeto de lei de conversão. 

De acordo com o texto constitucional, teremos os passos a seguir co
mentados. 

A medida provisória submetida à apreciação do Congresso Nacional 
poderá ser integralmente convertida em lei pelas Casas Legislativas. Poderá, 
diversamente, ocorrer apenas sua conversão parcial, com a aprovação de parte 
de seus dispositivos, com a introdução de alterações no seu texto etc. 

Na primeira h ipótese - conversão integral da medida provisória -, não 
há que se falar em sanção ou veto do Presidente da República, uma vez 
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que está sendo aprovado exatamente o texto por ele adotado. Nesse caso, a 
formação da lei termina no âmbito do Poder Legislativo: a lei de conversão 
será promulgada diretamente pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
e encaminhada para publicação. 

Na segunda h ipótese - conversão parcial da medida provisória -, a ori
ginária medida provisória submetida ao Congresso Nacional transmuda-se 
em projeto de lei de conversão, em decorrência das alterações introduzidas 
pelo Poder Legislativo. Nesse caso, como não foi aprovado na íntegra o 
texto adotado pelo Presidente da República, o projeto de lei de conversão, 
depois de aprovado pelo Poder Legislativo, será encaminhado ao Chefe do 
Executivo, para o fim de sanção ou veto. A partir desse momento, o projeto 
segue o trâmite ordinário aplicável aos demais projetos de lei, isto é: (a) 
sanção expressa, promulgação e publ icação; (b) sanção tácita, promulgação 
e publicação; ou (c) veto, apreciação do veto pelo Congresso Nacional. 

Para essa segunda s i tuação, de conversão parcial, em· que são introdu
zidas modificações no texto da medida provisória pelo Poder Legislativo, é 
que foi estabelecida pelo legislador constituinte a regra em exame ( § 1 2  do 
art. 62): enquanto o projeto não for sancionado ou vetado pelo Presidente da 
República, a medida provisória manter-se-á integralmente em vigor. 

Nessa hipótese, como haverá necessidade de sanção ou veto do Presi
dente da República, poderá ser ul trapassado o prazo l imite de validade da 
medida provisória sem que sua eficácia seja prejudicada. Se o projeto de lei 
de conversão for apreciado e aprovado pelo Congresso Nacional dentro do 
prazo limite, a sanção ou o veto poderá ocorrer mesmo depois do referido 
prazo. Enquanto o projeto de lei de conversão estiver pendente da sanção 
ou do veto, o texto original da medida provisória manter-se-á integralmente 
em vigor, ainda que expirado o prazo constitucionalmente fixado para a 
apreciação dessa espécie normativa (sessenta + sessenta dias, desconsiderados 
os períodos de recesso parlamentar). 

Suponhamos, por exemplo, que o projeto de lei de conversão somente 
seja aprovado pelo Poder Legislativo no 1 1 9 .º dia após a edição da medida 
provisória, data em que é encaminhado ao Chefe do Executivo, para sanção 
ou veto. Nesse caso, enquanto pendente o projeto de sanção ou veto, o texto 
originário da medida provisória manter-se-á integralmente em vigor, ainda 
que ultrapassado o prazo ordinário de eficácia dessa espécie normativa. 

1 2. 70. Reedição 

É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória 
que tenha sido rejei tada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de 
prazo (CF, art. 62, § 1 O). 
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O texto constitucional continua a permitir a reedição de medida provisória 
que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de 
prazo, mas somente em sessão legislativa distinta. Na mesma sessão legis
lativa, não se admite mais a reedição. 

A prorrogação do prazo de eficácia da medida provisória não pode ser 
confundida com a possibilidade de reedição de uma medida provisória não 
convertida em lei. 

A p ro r rogação diz respeito ao prazo inicial de eficácia da medida pro
visória, por não se ter concluído sua apreciação pelo Congresso Nacional. 
Se o prazo inicial de sessenta dias não for suficiente para o encerramento da 
votação nas duas Casas do Congresso Nacional, haverá uma única prorrogação 
por mais sessenta dias. Somente após esses dois períodos (sessenta + sessenta 
dias, desconsiderados os períodos de recesso do Congresso Nacional) é que, 
não sobrevindo a conversão em lei; haverá perda de sua eficácia. 

A reedição diz respeito a momento posterior à rejeição expressa ou à 
perda de eficácia por decurso de prazo (rejeição tácita) da medida provisó
ria. Quando se fala em reedição, a preocupação é com a possibil idade de 
a matéria que tenha sido objeto de uma medida provisória rejeitada ou que 
perdeu a eficácia pelo decurso de prazo ser objeto de nova medida provisória. 
Atualmente, só é possível a reedição pelo Chefe do Executivo em sessão 
legislativa distinta daquela em que se deu a rejeição ou a perda de eficácia 
por decurso de prazo. 

Imagine-se que uma medida provisória tenha sido publ icada e submetida 
à apreciação do Congresso Nacional em janeiro de 2002. Como se sabe, sua 
eficácia inicial é de sessenta dias. Porém, se esse prazo inicial de sessenta 
dias não for suficiente para o encerramento das votações nas duas Casas do 
Congresso Nacional, haverá a prorrogação desse prazo por mais sessenta 
dias, mantendo-se inalterada a eficácia da medida provisória. Caso a medida 
provisória seja rejeitada pelo Congresso Nacional dentro desse novo prazo, 
ou expire o prazo total (inicial + prorrogação) sem sua conversão em lei, 
o Presidente da República somente poderá reeditar essa matéria, em nova 
medida provisória,

· 
na próxima sessão legislativa. 

Embora não se trate propriamente de reedição, é importante destacar que 
o Presidente da República não pode editar medida provisória para d iscipl inar 
matéria que tenha sido, na mesma sessão legislativa, objeto de projeto de 
lei rejeitado. 

Com efeito, em decorrência do princípio da irrepetibi l idade, previsto 
no art. 67 da Constituição, entende o Supremo Tribunal Federal que o 
Presidente da Repúbl ica não pode se valer de medida provisória para dis
cipli nar matéria que já tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente 
rejeitado na mesma sessão legislativa. Afinal, se é vedado ao próprio Con-
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gresso Nacional reapreciar, sem a iniciat iva qual ificada da maioria absoluta, 
projeto de lei que rejeitara na mesma sessão legislativa, com muito mais 
razão será proibido o exercício, pelo chefe do Executivo, da competência 
de dar eficácia i mediata a um texto legal, mediante a edição de medida 
provisória, com o mesmo conteúdo de outro projeto de lei já  rejeitado na 
mesma sessão legislativa. 

Assim, se o Presidente da República apresenta projeto de lei e este é 
rejeitado pelo Congresso Nacional, não poderá, na mesma sessão legislativa, 
adotar medida provisória versando sobre a mesma matéria (anteriormente 
rejeitada, no projeto de lei) .2º 

72. 1 7. Medida provisória e impostos 

A Constituição Federal possui regra específica sobre a produção de efeitos 
de medida provisória que institua ou majore i mpostos, nos seguintes termos 
(CF, art. 62, § 2.0): 

§ 2.º Medida provisória que implique instituição ou majoração 
de impostos, exceto os previstos nos arts. 1 53 ,  1, l i ,  IV, V, e 
1 54, I I ,  só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte 
se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em 
que foi editada. 

Essa norma ampl ia a garantia de não surpresa dos contribuintes, refor
çando o prin cípio da a n terioridade t r i b u t á ria (CF, art. 1 50, I I I , "b"), o 
qual proíbe, como regra, que uma lei que institua ou aumente tributos em 
geral produza efeitos no mesmo ano de sua publicação. 

Com a promulgação da EC 42/2003 foi acrescentada a alínea "c" ao 
inciso I I I  do art. 1 50 da Constituição, estabelecendo, como regra geral, a 
exigência de aguardo de um prazo mínimo de noventa dias para a produção 
de efeitos de leis que instituam ou aumentem tributos, acentuando, ainda mais, 
a proteção dos contribuintes contra mudanças repentinas na carga tributária. 
Alguns tributos não estão sujeitos a essa regra de "noventena"; a l i sta de 
exceções está na parte final do § l .º do art. 1 50 da Constituição, também 
acrescentada pela EC 42/2003 . 

Na prática, a conjugação dessas três regras - a específica para me
d idas provisórias que criem ou aumentem impostos (art. 62, § 2 .º), a 
anterioridade do exercício financeiro (art. 1 50, I I I ,  "b") e a noventena 
(art. 1 50, I I I ,  "e") -, pode tomar bastante trabalhosa a análise de caso� 

20 ADI 2.01 0-2/DF, rei. Min. Celso de Mello, 30.09. 1999. 
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concre�os. Procurahtos, ·abaixo,. conj�gar �s��� regras d� fornta sistetnática, 
sem pretensão de esgotar as c_ómbinaçõés possíveis: 

. 

l . . º) na : institúiç�o ou aum�nto dqs impostos s<lbre ifop?rt���o ;de produtos 
estrangeiros. (II), sobre exportação, pai-à o éxteriór, de produtos nacionais 

. e nacionalizados (IE), ;obre operações de crédito, câmbio é seguro, ou re
tàtivas a títulos e valores mobiliários (IOF) e . cfos impostos extraordinários 
de guerra (IEG), a me..d.ida pro".'lsótja p�od��ir. � .<:feit?s d�sde, a sua edição; 
na instituição ou aumerito do imposto sobre produtos indus,trializados--(IPJ), 

" à 'medida provisória po9erá produzir efeitos no: mesmo exhcício financeiro 
de sua publicação, e nãó se exige suà· conversão )m lei até 3 1  de dezembro 
do mesmo àno, mas eÍ(l · terá que aguardar rÍóventa · dias para o início de 
seus efeitos; •· 

2.º) na instituiÇão ou aumento dos detnais impostos, a medjaa provisória só 
produzirá efeitos no ex�rcício finan�eiro seguinte,· se houver sido convertida 
em lei até o último dia 'daquele em que foi . .. e?itàda; além. ?isso, se se tratar 
de imposto sujeito à noventena·'cart: · 1 50, m. "c"), terá qu�r transcorrer um 
período mínimo de 90 dias entre a publicação ·da medida provisória e a 
exigência, no exercício seguinte, do_ tributo insti�uído ou majorado; 

3.0) na instituição ou aumento de outras espécieS frib�tátias �tijeitas ao prin
cípio da anterioridade.· previsto no art. 1 50, im; "b", da Constituição, 
como as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições de interesse 
de categorias profissionais ou econômicas, • <l '!lledida provisória póderá 
produzir efeitos no ano seguinte. :ao de su� ipubli�ação; . diesmo que não 
tenha sido convertida em lei até 3 1· de dezembro, exigindo-se, entretanto, 
o transcurso do período mínimo de 90 dias, · contados de,.sua publicação, 
por força do princípio da noventena estabelecido no art: 1 50, I I I ,  "c", da 
Constituição. 

· · · · · · 

7.2. 12. Art. 246 da Constituição Federal 

Dispõe o art. , 246 da Constituição Fédera't :  

Art. 246. É vedada à adoção de. medida PfO'(isória na regu-

0lamentação de artigo _da Con�tit!Ji�ãq cuj<l ffda.çãq te�ha sido 
<alterada por· meio de· emenda' promulgadà entre 1 .0 d« ja.neiro 
· de 1 995 àté'a promulga_ção da EC· n.º 32/2001 ,  inclusivé;, 

A ·Emenda Cof1stituciófi�l ·32/20Q l �  �p da�/hbvã tedà�ã()>a  esse dispo
sitivo coiistitucional, afastoil' a .)ncidência da v�d�çãá,neJe , rrevista para o 
período po�terior à .sua promulgação, mas a ' mànteve,em .reláç_ão ao pé_ífodo 
compree�dido. entre · l .  º de janêiro d.� 1 995 e a. pr()1nulg�ção das. própiias 
nfodificações trazidas pela EC 32/20ó.L 

· · · · · · 
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Corr Qsso, os artigos. da Constituição cuj a  redaçã� tenha sido alteradi} p�r 
meio de. ernepda prôrnufaad� em data ànterior a 1 .• º de janeiro 1 99 5 podem 

. ser reg�la
.
rne�.�cig� P?( g)l��? d.e medida ·provisória. . . > >  ..• 

Já os artigos da Cotistiililção0cuja redaÇão tenhâ sido alte��da a partir de , l .º de janeiro de J 995 até a' EC 32/2001 '(inclusive os artigos alterados pela 
EC 32/2001 )  não podem ser regulamentados por medida provisória .  

�:::-·�<: \.· . . · . :: __ '· . .:.·.:: : ::_ : . : ... ···:-�-... ,..,., .
.
.. 
· ::
:
::ii'O::' " . ' . ' 1 ' : .:_:-:_--: -.::--:- ;� ' <" �. Com a promulgação dà c EÇ 32/200 1 desaparece a vedação em relação ào 

período futuro, isto é, os artigos da Constituição cuja redação seja alterada 
por emenda posteriOr à EC 32/200 1 (isto é, pela EC 3 3  e seguintes) poderão 
ser regulàmentados por 111efo de medida provisóri;l. 

Conclui-se, assiJ"rl;/qu�' nãô podedfo ser regulamentado� por meiO de 
medida provisória- os artigos cuja redação tenha sido alterada pelas Emepdas 
de 5/1 995 . ª 32/WQJ /  inclusive. Os outros artigos . çonstitucionais, inclusi.ve 
·os moçlifi�ado� pel�s fdeqiaJs . imendas constitucionais, poderãp ser regula
mentados por medida· provisória, desde que não haja incidência de alguma 
outra veâação ao uso dessa espécie nonnativa, evidentemente. 

VEDAÇÃo.Á Á6oçÂo DE MEDIDA PROVISÓRÍA (CF, ART . . 246) 

0 1 .01.1 995 EC 32/2001 

Artigos da éF cuja 
redação tenha sido 

·alterada por emenda 
neste periodo 

+ 
Não podem ser 

regulamentados por 
medida provisória• • Essa vedação não alcança os artigos da CF cuja redação lenha sido alterada por emendas 

em ou· posterior á _EC 32. de 1} .09.2001 ,  

7.2. 13. ·· Medidas provisórios anteriores à _EC 32/2001 

Estab�lêce o • a�. 2 .t dd. EC 32/200 1 : · . .- -- . . -
- Art. 2.º As. "medidas provisórias editadas em data anterior .à da 

publicação. desta erpenda continuam ·ein vigor- até que medida 
provisória ulterior as revogue explicitamente oú até deliberação 
definitiva do Co'ngresso Nacionai. 
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Por força desse dispositivo, as medidas provisórias editadas em data 
anterior à publicação da Emenda Constitucional 32/200 1 continuam em 
vigor, independentemente de qualquer outro ato, até que medida provisória 
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso 
Nacional. 

Portanto, essas medidas provisórias, editadas em data anterior à publ ica
ção da EC 32/200 1 ,  tomaram-se, independentemente de qualquer outro ato, 
espécies normativas com vigência indeterminada, com força de lei, até que 
medida provisória ulterior as revogue expressamente ou até que o Congresso 
Nacional as aprecie (ou, ainda, até que sejam revogadas por alguma lei ou 
emenda constitucional a elas superveniente). 

A vigência por prazo indeterminado dessas medidas provisórias pretéri
tas independe da edição de qualquer ato pelo Chefe do Executivo ou pelo 
Congresso Nacional (reedição, prorrogação de prazo etc .) .  A sua vigência 
e eficácia indeterminadas decorrem diretamente da Emenda Constitucional 
32, de 200 1 .  

Cabe ressaltar que não se pode afirmar que tais medidas provisórias pre
téritas tenham sido, efetivamente, convertidas em lei ordinárias. I sso porque, 
conforme dispõe o art. 2.º da EC 32, o Congresso Nacional pemianece com 
a competência para, julgando conveniente, apreciá-las a qualquer momento, 
para o fim de convertê-Ias em lei ou rejeitá-las. 

Por fim, caso o Congresso Nacional resolva apreciar uma dessas antigas 
medidas provisórias, editadas em data anterior à promulgação da EC 32/200 1 ,  
deverá fazê-lo segundo o processo legislativo pretérito de aprovação de me
dida provisória, vigente até a EC 32/200 1 (em sessão conjunta do Congresso 
Nacional, e não em votação em separado nas duas Casas Legislativas).1 1  

1.2. 74. Retirada 

As medidas provisórias, com a sua publicação no Diário Oficial, sub
traem-se ao poder de disposição do Presidente da República e ganham, em 
consequência, autonomia jurídica absoluta, desvinculando-se da autoridade 
que as instituiu. 

Assim, o STF não admite que seja  retirada do Congresso Nacional me
dida provisória ao qual foi remetida para o efeito de ser, ou não, convertida 
em lei.22 

21 Assim dispõe o art. 20 da Resolução 112002 do Congresso Nacional. 

22 ADIMC 221 /DF, rei. Mín. Moreira Alves, 1 6.09.1 993. 
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12. 15. Revogação 

Se, por um lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não ad
mite que medida provisória submetida ao Congresso Nacional seja  retirada 
pelo Chefe do Executivo, por outro, aceita o Tribunal que medida provisória 
nessa situação seja revogada por outro ato normativo da mesma espécie. 

Em tal hipótese - quando medida provisória ainda pendente de apre
ciação pelo Congresso Nacional é revogada por outra - ficará suspensa a 
eficácia daquela que foi objeto de revogação, até que haja  pronunciamento 
do Poder Legislativo sobre a medida provisória revogadora. Posteriormente, 
na apreciação da medida provisória revogadora, se esta for convertida em 
lei, tornará definitiva a revogação; se não o for, retomará os seus efeitos a 
medida provisória que houvera sido objeto de revogação pelo período que 
ainda lhe restava para vigorar.23 

Exempl ificando, suponhamos que a MP 1 seja revogada pela M P  2, 
noventa dias após a sua edição, antes de ser concluída a sua apreciação no 
Congresso Nacional. Nessa situação, a publicação da M P  2 suspende a eficác ia 
da MP 1 ;  ulteriormente, na apreciação da MP 2,  poderemos ter o seguinte: 
(a) caso a MP 2 seja convertida em lei, opera-se a definitiva revogação da 
MP 1 ;  (b) caso a MP 2 seja rejeitada, a MP 1 retoma os seus efeitos, pelo 
tempo que ainda lhe restava de vigência (neste exemplo, por mais trinta dias, 
desconsiderando-se os períodos de recesso do Congresso Nacional). 

Em decorrência desse entendimento do Supremo Tribunal Federal - se
gundo o qual é possível a revogação de medida provisória em tramitação por 
outra -, temos que é juridicamente viável a revogação de medida provisória 
que esteja obstruindo a pauta de uma das Casas Legislativas mediante a 
adoção de nova medida provisória pelo Presidente da República, hipótese 
em que teremos o afastamento do sobrestamento de pauta previsto no art. 
62, § 6.º, da Constituição Federal .  

Entretanto, é importante destacar que, também segundo a j urisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, a matéria constante de medida provisória re
vogada não pode ser reeditada, em nova medida provisória, na mesma sessão 
legislativa.24 Assim, se o Presidente da República edita a medida provisória 
"y" para revogar a medida provisória "x", a matéria constante desta última 
não poderá ser objeto de nova medida provisória na mesma sessão legislativa. 
Logo, caso o Presidente da República, na mesma sessão legislativa, queira 
tratar da matéria que constava da medida provisória por ele revogada, de
verá uti l izar-se de projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, 

23 ADIMC 1 .659/DF, rei. Min. Moreira Alves. 27. 1 1 . 1 997. 

2• ADI 3.964, rei. Min. Carlos Ayres Brillo, 1 2 . 1 2.2007. 
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hipótese em que poderá, inclusive, valer-se do processo legislativo sumário, 
solicitando às Casas Legislativas que apreciem a matéria sob o regime cons
titucional de urgência (art. 64, §§ I .º ao 4.0). 

REVOGAÇÃO DE M EDIDA PROVISÓRIA POR OUTRA 
MEDIDA PROVISÓRIA 

90 dias 
r-:::1 � após o � envio ao 

Congresso 
Nacional 

MP2 
(revogadora) 

Na 
publicação 

da MP2 

Na 
apreciação 

da MP2 

Fica suspensa a 
eficácia da MP1 
até a apreciação 

da MP2 

Se 
convertida 

em lei 

Se 
rejeitada 

Opera-se a 
revogação 
definitiva 
da MP1 

Restaura-se 
a eficácia da 

MP1 , pelo 
prazo que lhe 
restava para 

vigorar (neste 
exemplo, por 
mais 30 dias) 

7.2. 76. Efeitos da medida provisória sobre lei pretérita 

Se, por um lado, é certo que a medida provisória tem força de lei desde a 
sua edição, por outro, também sabemos que essa "força de lei" é de natureza 
precária, haja  vista que, uma vez editada, deverá a medida provisória ser 
i mediatamente submetida à apreciação do Congresso Nacional, que poderá 
rejeitá-la (CF, art. 62). 

Desse modo, com a publicação da medida provisória, a lei ordinária então 
em vigor que com ela seja incompatível não será, de imediato, revogada. 
Essa lei terá apenas a sua eficácia suspensa (permanecerá no ordenamento 
jurídico, mas sem produzir efeitos), enquanto se aguarda o desfecho da 
apreciação da medida provisória pelo Congresso Nacional. 

Ao final, se o Congresso Nacional rejei tar a medida provisória, a lei 
ordinária que teve a sua eficácia suspensa voltará automaticamente a pro
duzir efeitos; caso a medida provisória seja convertida em lei ,  esta nova 
lei (resultante da conversão da medida provisória), aí sim, revogará a lei 
anterior. 
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7.2. 17. Apreciação judicial dos pressupostos constitucionais 

Matéria objeto de grande controvérsia na doutrina e, mesmo, na ju
risprudência diz respeito à competência para aferição dos pressupostos 
constitucionais de urgência e relevância, justificadores da edição de medida 
provisória. Questiona-se se essa competência estaria no âmbito da esfera de 
discricionariedade do Presidente da República, ou se, diversamente, poderiam 
os Poderes Legislativo e Judiciário fiscalizar a presença de tais pressupostos. 

A questão foi objeto ele grande discussão também no âmbito do STF, 
tendo a Corte firmado orientação de que a aferição dos pressupostos de rele
vância e urgência tem caráter político, ficando sua apreciação, em princípio, 
por conta do Chefe do Executivo (no momento da adoção da medida) e do 
Poder Legislativo (no momento da apreciação da medida). 

Todavia, se uma ou outra, relevância ou urgência, evidenciar-se imp�oce
dente, no controle judicial, o Poder Judiciário deverá decidir pela i legitimidade 
constitucional da medida provisória.25 

Conforme salientou o Ministro Celso de Mello, 

os pressupostos da urgência e da relevância, embora concei
tos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo 
expondo-se, inicialmente, à avaliação discricionária do Presi
dente da República, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, 
ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria 
estrutura constitucional que discipl ina as medidas provisórias, 
qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente 
condicionantes do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, 
da competência normativa primária que lhe foi outorgada, ex
traordinariamente, pela Constituição da República. 

A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia
-se na necessidade de impedir que o Presidente da República, ao editar medidas 
provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso 
institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas 
governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucio
nais que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, especial
mente naquelas hipóteses em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário 
das funções estatais, como é o caso de edição de medida provisória. 

Na esteira dessa orientação, temos que os conceitos de relevância e 
de urgência a que se refere o art. 62 da Constituição, como pressupostos 
para a edição de medidas provisórias, decorrem, em princípio, do juízo de 

25 ADI 1 62/DF. rei. Min. Moreira Alves, 02.08.1 993. 
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discricionariedade, oportunidade e de valor do Presidente da República e do 
Poder Legislativo, mas a d m item o exce1>cional  controle j ud iciário q uando 
há excesso do poder de legislar. 

Ainda sobre a apreciação judicial dos pressupostos de urgência e relevân
cia, cabe-nos examinar a questão referente aos efeitos da conversão em lei da 
medida provisória sobre os eventuais vícios na sua edição. A conversão da 
medida provisória em lei, pelo Congresso Nacional, tem o condão de convalidar 
o vício quanto à inexistência de urgência e relevância para a sua edição? 

Examinando essa questão, inicialmente o Supremo Tribunal Federal ha
via firmado entendimento de que a conversão em lei da medida provisória 
teria o condão de superar as alegações de inocorrência de seus pressupos
tos constitucionais de urgência e relevância. Entretanto, o Tribunal Maior, 
posteriormente, abandonou essa orientação e passou a entender que a lei de 
conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória, isto é, 
tais vícios poderão ser objeto de exame pelo Poder Judiciário mesmo após 
a conversão em lei da medida provisória.26 

Significa dizer que a Corte Suprema passou a entender que os eventuais 
vícios ocorridos na edição da MP, no que tange à eventual ausência dos re
quisitos de urgência e relevância, contaminam a lei de conversão, podendo 
acarretar a invalidade desta. Caso não se tenha verificado a ocorrência dos 
referidos pressupostos na edição da medida provisória, a sua conversão em lei 
pelo Congresso Nacional não tem o condão de sanar essa i rregularidade. 

Em resumo, podemos afirmar que: ( 1 )  o vício originário quanto à edição 
da medida provisória contamina a lei de conversão; (2) com isso, a lei de con
versão só será válida se não tiver havido vício na edição da medida provisória; 
(3) logo, se for impugnada judicialmente uma medida provisória no tocante à 
manifesta ausência dos pressupostos constitucionais para sua edição - relevância 
e urgência -, a sua posterior conversão em lei antes do julgamento da ação 
judicial não prejudica esse julgamento, uma vez que a conversão em lei não 
supre a inocorrência dos pressupostos para a edição da medida provisória. 

7.2. 18. Medida provisória versus lei delegada 

Na vigência da atual Constituição, o Presidente da República dispõe de 
competência para a instituição de dois atos normativos de natureza primária 
e geral, integrantes do nosso processo legislativo: a medida provisória (art. 
62) e a le i  delegada (art. 68). 

Embora sejam dois atos normativos primários, ambos de competên
cia do Presidente da Repúbl ica, há significativas d iferenças entre eles. A 

28 ADIMC 4.048-1/DF, rei. Min. Gilmar Mendes. 1 4.05.2008. 
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.ei delegada depende de delegação do Congresso Nacional, por meio de 
resolução (art. 68, § 2.º) ;  a medida provisória independe de autorização 
legislativa (art. 62). 

A medida provisória somente pode ser adotada diante da presença dos 
pressupostos constitucionais de urgência e relevância (art. 62), ao passo que 
a lei delegada não deve obediência a tais pressupostos, bastando, para a sua 
edição, a expedição da resolução de delegação pelo Congresso Nacional. 

O procedimento de aprovação da lei delegada, confonne veremos adiante, 
é absolutamente distinto daquele de aprovação da medida provisória. 

A eficácia da medida provisória é temporária, l imitada a sessenta dias, pror
rogáveis por mais sessenta, a contar de sua edição, visto que esse ato nonnativo 
depende de conversão em lei pelo Congresso Nacional. A vigência da lei delegada, 
salvo disposição em contrário no seu texto, não está sujeita a limite temporal. 

As vedações à edição de medida provisória (art. 62, § 1 .º) não são exata
mente as mesmas impostas à adoção da lei delegada (art. 68, § 1 .0). Os direitos 
individuais, por exemplo, não poderão ser objeto de delegação legislativa (CF, 
art. 68, § 1 .0, I I), mas poderão ser regulados por medida provisória. 

Medida Provisória (art. 62) Lei Delegada (art. 68) 

Exige a presença dos pressupostos de Não exige a presença dos pressupostos de 
urgência e relevãncia para sua adoção. urgência e relevancia para sua adoção. 

Não exige prévia autorização do Exige prévia autorização do Congresso 
Congresso Nacional. Nacional, mediante resolução. 

Eficácia temporária. Eficácia permanente. 

As vedações constitucionais à sua adoção As vedações constitucionais à sua adoção 
estão nos arts. 25, § 2.0; 62, § 1 .0; e 246. estão no § 1 .  0 do art. 68. 

7.2. 1 9. Medida provisório nos estados-membros 

Os estados-membros podem adotar medidas provisórias, desde que essa 
espécie nonnativa esteja expressamente prevista na Constituição estadua l  e 
nos mesmos moldes impostos pela Constituição Federal ,  tendo em vista a 
necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal .  

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento d e  que é legítimo 
ao Governador do estado-membro expedir medidas provisórias em caso de 
relevância e urgência, desde que, primeiro, esse instrumento estej a  expres
samente previsto na Constituição do estado e, segundo, sejam observados 
os princípios e l imitações impostas pela Constituição Federal, haja vista a 



586 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marca/o Alexandrino 

inexistência no texto da Constituição Federal de qualquer cláusula que im
plique restrição ou vedação ao poder autônomo dos estados quanto ao uso 
de medidas provisórias. 27 

Nessa ação, salientou-se, ainda, o fato de que o texto constitucional, ao 
vedar a edição de medida provisória pelos estados relativamente à exploração e 
concessão dos serviços locais de gás canalizado (art. 25, § 2 .º), implicitamente 
permitiu a adoção dessa espécie normativa por esses entes federados. Afinal, 
conforme assinalado pela M inistra Ellen Gracie, "concluir de forma diversa 
nos levaria a indagar inevitavelmente se teria sentido endereçar tal restrição 
ao presidente da República num dispositivo que trata apenas de atividade 
exclusiva dos outros partícipes da federação, que não a União, ou ainda por 
que motivo a Constituição Federal imporia uma proibição específica quanto 
à uti l ização pelos Estados-membros de um instrumento legislativo que lhes 
fosse vedado instituir". 

Nessa esteira, entendemos que seria também legítimo aos municípios 
instituírem a espécie legislativa medida provisória, desde que prevista na 
sua Lei Orgânica e, na sua adoção, fossem fielmente observados os l imites 
estabelecidos pela Constituição Federal .  

7 .3. Leis delegadas 

As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que so
licitará a competente delegação ao Congresso Nacional (CF, art. 68). 

Assim como as demais espécies integrantes do nosso processo legisla
tivo, a lei delegada consubstancia ato normativo primário, pois haure seu 
fundamento de validade diretamente da Constituição. 

Porém, seu campo de atuação sofre algumas restrições, não podendo 
cuidar de qualquer matéria, tendo em vista o disposto no art. 68, § 1 .0, da 
Constituição Federal (observe-se, nesse dispositivo, que a CF não i mpede a 
delegação legislativa em matéria de instituição e majoração de tributo). 

De regra, a matéria vedada à medida provisória (art. 62, § ! .º) coincide com 
a que é proibida à lei delegada (art. 68, § l .º). Essa coincidência, porém, não é 
absoluta, pois há proibições que se aplicam somente à medida provisória (dispor 
sobre sequestro de bens, por exemplo), bem como vedações que somente foram 
impostas à lei delegada (dispor sobre direitos individuais, por exemplo). 

A delegação legislativa opera-se por meio de resolução do Congresso 
Nacional. Essa delegação deverá ser l imitada, especificando a resolução o 
conteúdo e os termos para o seu exercício (CF, art. 68, § 2.º). Será flagran
temente inconstitucional um ato de delegação genérico, vago, impreciso, que 

27 ADI 2.391/SC, rei. Min. Ellen Gracie, 1 6.08.2006. 
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passe ao Presidente da República um verdadeiro "cheque em branco" em 
termos de competência legislativa. 

A liás, é relevante destacar que o STF firmou entendimento de que a 
resolução não pode ser validamente substituída, em tema de delegação le
gislativa, por lei comum, pois o processo legislativo de formação desta não 
se ajusta à disciplina ritual fixada pelo art. 68 da Constituição.28 

O processo de elaboração de lei delegada é desencadeado por meio da 
solicitação de autorização pelo Presidente da República ao Congresso Nacional 
para a edição de lei sobre determinada matéria. 

Efetivada a sol ic itação pelo Chefe do Executivo, o Congresso Nacional 
a examinará e, sendo aprovada, terá a forma de resolução, que especificará 
o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida. 

A delegação poderá ser típica ou atípica. 

Na delegação típ ica (que é a regra, presumível nesse tipo de ato), o 
Congresso Nacional concede os plenos poderes para que o Presidente da 
República elabore, promulgue e publique a lei delegada, sem participação 
ulterior do Poder Legislativo. Na delegação típica, urna vez efetivada a dele
gação pelo Congresso Nacional, daí por diante todo o processo de elaboração 
da lei delegada esgotar-se-á no âmbito do Poder Executivo: o Presidente da 
República elaborará, promulgará e publicará a lei delegada. 

Entretanto, a resolução poderá determinar a apreciação do projeto pelo 
Congresso Nacional, caso em que teremos a denominada delegação atípica . 
Nesse caso, o Presidente da República elaborará o projeto de lei delegada e 
o submeterá à apreciação do Congresso Nacional, que sobre ele deliberará, 
em votação única, vedada qualquer emenda. 

Observa-se que, nessa si tuação, o Congresso Nacional somente poderá 
aprovar ou rejeitar, integralmente, o projeto elaborado pelo Presidente da 
República, visto que a Constituição Federal veda a apresentação de qualquer 
emenda (CF, art. 68, § 3 .0). Caso o projeto seja aprovado, a lei delegada 
será encaminhada ao Presidente da Repúbl ica, para que a promulgue e 
publ ique. 

Se ocorrer rejeição integral do projeto de lei delegada, este será arqui
vado, somente podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por 
sol ic itação da maioria absoluta dos membros de uma das Casas do Congresso 
Nacional (CF, art. 67). 

Nessa segunda modalidade de lei delegada - delegação atípica -, pode
-se dizer que ocorre uma inversão do processo legislativo de elaboração das 
leis (Manoel Gonçalves Ferreira Fi lho). 

28 ADI 1 .296/CE, rei. Min. Celso de Mello. 1 4 .06. 1 995. 
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Com efeito, no processo legislativo de elaboração das leis ordinárias, o 
Congresso Nacional estabelece as regras e o Presidente da República as san
ciona. Nessa hipótese de lei delegada ocorre o inverso: o Presidente da Repú
b lica, por delegação, elabora as regras (projeto de lei delegada) e as submete 
ao Congresso Nacional, para apreciação em votação única, vedada qualquer 
emenda. Nas palavras do Professor Manoel Gonçalves Filho, o Congresso 
Nacional é quem "sanciona" o projeto de lei delegada do Executivo. 

Ora, essa previsão constitucional, em verdade, é dotada de pouca utili
dade, porque, para elaborar um projeto de lei e submetê-lo à apreciação do 
Congresso Nacional, o Presidente da República não necessita de delegação, 
haja  vista já possuir legitimação ampla, fixada no art. 6 1  da Constituição 
Federal .  A nosso ver, a vantagem desse procedimento - a delegação legislativa 
atípica -, seria a impossibilidade de apresentação de emenda parlamentar ao 
projeto de lei delegada, elaborado pelo Executivo. 

A delegação não vincula o Presidente da Repúbl ica, que, mesmo diante 
dela, poderá não editar lei delegada alguma, vale d i zer, mesmo havendo soli
citado a delegação e obtido a resolução do Congresso Nacional o Presidente 
da República pode abster-se de elaborar a lei delegada. 

Por outro lado, o ato de delegação do Congresso Nacional não impede 
que o Legislativo venha a cuidar da matéria, mediante lei, diante da omis
são do Presidente da República em editar a lei delegada. Mesmo durante o 
prazo concedido ao Presidente da República para a edição da lei delegada, o 
Congresso Nacional pode disciplinar a matéria objeto da delegação, mediante 
lei ordinária. A delegação não retira do Legislativo seu poder de regular a 
matéria, não há renúncia ao seu poder de editar lei sobre a matéria. 

Da mesma forma, não há impedimento para que o Congresso Nacional, 
antes de encerrado o prazo fixado na resolução, revogue a delegação. 

A Carta da República outorgou ao Congresso Nacional a competência 
para sustar os atos do Executivo que exorbitem os l imites da delegação 
legislativa (CF, art. 49, V). 

Conforme vimos, a delegação legislativa deve ter conteúdo determinado, 
preciso, definido, não podendo constituir um "cheque em branco" para a 
atuação legislativa do Presidente da República. 

Assim, caso o Chefe do Executivo extrapole o objeto da delegação, legislan
do além dos limites traçados pela resolução, o Congresso Nacional poderá, por 
ato próprio, sustar os efeitos da lei delegada exorbitante. O ato de sustação do 
Congresso Nacional surtirá efeitos não retroativos (ex nunc), porquanto não se 
cuida de pronúncia de inconstitucionalidade, mas sim de sustação de eficácia. 

Por força desse dispositivo constitucional (art. 49, V), temos que, na 
hipótese de extrapolação dos l imites da delegação legislativa pelo Presidente 
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da República, o Congresso Nacional não precisará recorrer ao Poder Judiciá
rio para paralisar os efeitos da lei delegada exorbitante, podendo o próprio 
Parlamento, por decreto legislativo, sustar os seus efeitos. Esse controle 
legislativo, de natureza política, tem recebido da doutrina a denominação 
"veto legislativo". 

Entretanto, cabe ressaltar que esse controle legislativo não obsta a eventual 
declaração de inconstitucionalidade da lei delegada pelo Poder Judiciário, seja 
quanto ao seu conteúdo material, seja por desrespeito aos requisitos formais 
do processo legislativo dessa espécie normativa. 

Por outro lado, o ato do Congresso Nacional, que, nos termos do art. 
49, inciso V, da Carta Federal, susta os efeitos de ato normativo do Poder 
Executivo, está sujeito, por sua vez, ao controle repressivo judicial. 

Significa dizer que, baixado o ato de sustação pelo Congresso Nacio
nal, poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a declaração de 
sua inconstitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI), ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Caso o STF ju lgue a 
ADI procedente, o ato do Congresso Nacional será retirado do ordenamento 
jurídico (eficácia erga omnes) e o ato do Poder Executivo, que estava com 
a eficácia sustada, retomará seus plenos efeitos. 

Embora disciplinada constitucionalmente, nos termos acima expendidos, 
o fato é que a lei delegada "não pegou" no Brasi l ,  em virtude da existência 
de outro ato normativo com força de lei que pode ser diretamente editado 
pelo Presidente da República, independentemente de delegação legislativa -
a medida provisória. 

PROCESSO L E G I S LATI VO DE L E I  DELEGADA 
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1A· Decretos legislativos 
Os decretos legislativos são atos do Congresso Nacional destinados ao 

tratamento de matérias da sua competência exclusiva, para as quais a Cons
tituição dispensa a sanção presidencial . 

Conforme l ição de Pontes de Miranda, "decretos legislativos são as leis 
a que a Constituição não exige a remessa ao Presidente da República para 
sanção (promulgação ou veto)". 

Na Constituição de 1 988, o campo do decreto legislativo é o das matérias 
mencionadas no art. 49. Fora esse artigo, e ressalvado o campo específico da 
lei, a espécie cabível é a resolução, especialmente nos casos especificados 
nos arts. 5 1  e 52 da Constituição Federal .  

Entre as funções do decreto legislativo, destacam-se a aprovação definitiva 
dos tratados, acordos e atos internacionais celebrados pela República Federa
tiva do Brasil (CF, art. 49, I) e a regulação dos efeitos de medida provisória 
não convertida em lei pelo Congresso Nacional (CF, art. 62, § 3 .0). 

Por fim, cabe salientar que o decreto legislativo não pode ser confundido 
com o decreto administrativo, de competência do Chefe do Executivo. 

O decreto legislativo é espécie normativa primária, de hierarquia legal ,  
integrante do processo legislativo, privativa do Congresso Nacional, para o 
trato de matérias de sua competência exclusiva. 

O decreto do Executivo é ato administrativo secundário, de hierarquia 
infralegal, não integrante do processo legislativo, de competência do Chefe do 
Executivo, para, precipuamente, regulamentar a aplicação das leis (exercício do 
poder regulamentar de que é titular o Chefe do Executivo, nos termos do art. 
84, IV, da Constituição Federal). Mesmo nas restritas hipóteses em que é cabível 
o decreto autônomo (CF, art. 84, VI), não integra ele o processo legislativo. 

Embora a Carta Política tenha enumerado como objeto do processo 
legislativo a elaboração de decretos legislativos, nada disse sobre o procedi
mento de sua formação. Em face dessa ausência de regramento, coube aos 
regimentos internos das Casas Legislativas o estabelecimento do processo de 
formação de tal espécie normativa. 

Cabe destacar, apenas, que o processo legislativo do decreto legislativo, 
como ato privativo do Congresso Nacional, será realizado obrigatoriamente 
por meio da a tuação das duas Casas do Congresso Nacional e que, ademais, 
não haverá participação do Chefe do Executivo no procedimento, para o fim 
de sanção, veto ou promulgação. 

7.5. Resoluções 
As resoluções são deliberações que uma das Casas do Congresso Nacio

nal, ou o próprio Congresso Nacional toma, fora do processo de elaboração 
das leis e sem ser lei (Pontes de Miranda). 
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São atos uti l izados pelas Casas Legislativas, separadamente, ou pelo 
Congresso Nacional, para dispor sobre assuntos políticos e administrativos 
de sua competência, que não estejam sujeitos à reserva de lei. 

As matérias constitucionais que recebem tratamento por meio de resolu
ção são, basicamente, aquelas constantes dos arts. 5 1  e 52 da Constituição 
Federal, que apontam as competências da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, respectivamente. 

Entretanto, a Constituição Federal requer a edição de resolução, também, 
em outros dispositivos constitucionais, a saber: 

a) a delegação legislativa para a edição de lei delegada será efetivada por 
meio de resolução do Congresso Nacional (art. 68, § 2.0); 

b) as alíquotas máximas do imposto da competência dos estados e do Distrito 
Federal, sobre transmissão causa mortis e doações, de quaisquer bens ou di
reitos, serão fixadas por resolução do Senado Federal (art. 1 55, § 1 .0, IV); 

c) a fixação das a l íquotas do ICMS aplicáveis às operações e prestações, interes
taduais e de exportação será feita por meio de resolução do Senado Federal, 
de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, 
aprovada pela maioria absoluta de seus membros (art. 1 55, § 2.0, fV); 

d) é facultado ao Senado Federal, ainda, por meio de resolução, fixar as a l í
quotas mínimas e máximas do ICMS, nas condições estabelecidas no art. 
1 55 ,  § 2.", V; 

e) a fixação das al íquotas mínimas do IPVA deve ser feita por meio de reso
lução do Senado Federal (art. 1 55, § 6.º, I) ;  

f) a suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF é efe
tivada por meio de resolução do Senado Federal (art. 52, X). 

A precisa determinação do campo de alcance do decreto legislativo e da 
resolução não é matéria fáci l .  

Uma distinção tradicional entre essas espécies normativas era a que 
apontava à resolução a competência para o tratamento de matérias de caráter 
interno das Casas do Congresso Nacional ou do próprio Congresso Nacional. 
Nessa acepção, caberia ao decreto legislativo a disciplina de matéria externa 
aos órgãos do Poder Legislativo. 

Na vigente Constituição, porém, essa distinção perdeu relevância, haj a  
vista a previsão de disciplinamento d e  matérias de caráter nitidamente externo 
por meio de resolução, corno são exemplos a delegação legislativa (art. 68, § 
2.0) e a fixação, em certas situações, das al íquotas de ICMS, imposto de com
petência dos estados-membros e do Distrito Federal (art. 1 55, § 2.º, IV e V). 

Na prática, portanto, a efetiva distinção no emprego dessas espécies 
normativas tem sido fixada pelos regimentos das Casas Legislativas e (do· 
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próprio Congresso Nacional, que apontam, matéria a matéria, quando é o 
caso de uma ou de outra. 

Vale  lembrar, apenas, que, enquanto as resoluções podem ser expedidas 
pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pelo Congresso Nacional ,  
os decretos legislativos são atos privativos do Congresso Nacional .  

A Constituição Federal não estabeleceu o processo legislativo para a ela
boração da espécie normativa resolução, deixando essa matéria à competência 
do Regimento Interno das Casas Legislativas e do Congresso Nacional. 

Impende destacar que, se a resolução for do Congresso Nacional, o 
procedimento será bicameral, com atuação obrigatória das duas Casas do 
Congresso Nacional. Diversamente, se o ato legislativo for da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal ,  haverá procedimento somente no âmbito 
da respectiva Casa, evidentemente. 

A promulgação da resolução será efetivada pelo Presidente da respectiva 
Casa: se a resolução for do Congresso Nacional ou do Senado Federal, será 
promulgada pelo Presidente do Senado Federal ;  se a resolução for da Câmara 
dos Deputados, ao Presidente desta Casa caberá o ato de promulgação. 

Cabe destacar, ademais, que, no processo legislativo de aprovação das 
resoluções, como ato privativo do Poder Legislativo, não haverá participação 
do Chefe do Executivo para o fim de sanção, veto ou promulgação. 

8. PROCESSO LEGISLATIVO NOS ESTADOS-MEMBROS 
E MUNICÍPIOS 1 

As regras básicas do processo legislativo previstas na Constituição Fede
ral são de observância obrigatória no âmbito dos estados-membros, Distrito 
Federal e municípios, dada a sua implicação com o princípio fundamental 
da separação e independência dos Poderes. 

São, portanto, várias as matérias previstas no processo legislativo federal 
que vinculam os entes federativos. 

Assim, somente poderão ser adotadas pelos entes federativos as espécies 
normativas previstas no art. 59 da Constituição Federal e, também, o proce
dimento e quorum p ara a aprovação deverão ser análogos - maioria simples 
para lei ordinária; maioria absoluta para lei complementar; três quintos para 
emenda à Constituição etc. 

De igual forma, as hipóteses de iniciativa reservada previstas na Consti
tuição Federal ,  relativamente ao Presidente da República, ao Poder Judiciário 
e ao Procurador-Geral da República, vinculam os entes federados. O mesmo 
ocorre com as matérias que são de i niciativa concorrente na esfera federal ,  
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que também o são nos processos legislativos locais (na lei complementar de 
organização do M inistério Público, por exemplo). 

As diferentes fases do procedimento legislativo federal (apreciação legis
lativa, sanção, veto, apreciação do veto, irrepetibil idade de projetos rejeitados 
na mesma sessão legislativa etc.) deverão ser seguidas pelos demais entes 
federados, ressalvada a peculiaridade de seus respectivos Poderes Legislativos, 
que são unicamerais. 

Enfim, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios poderão 
adotar as mesmas espécies legislativas previstas na Constituição Federal (CF, 
art. 59), mas, ao fazê-lo, deverão obedecer ao modelo de processo legislativo 
estabelecido pelo legislador constituinte federal, no tocante à iniciativa, aos pro
cedimentos legislativos para sua elaboração, às deliberações, às vedações etc. 

9. RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE AS ESPÉCIES NORMATIVAS 

Dizemos que há hierarquia entre duas espécies normativas quando uma 
delas é fundamento de validade da outra. Ademais, quando há hierarquia entre 
duas espécies de normas - espécie X e espécie Y, sendo X hierarquicamente 
superior a Y -, a norma X, uma vez em vigor, revoga todas as normas Y a 
ela anteriores, que sejam com ela incompatíveis, e, além disso, as normas Y 
que venham a ser editadas posteriormente à norma X não podem com ela 
conflitar, sob pena de invalidade da eventual norma Y superveniente conflitante. 

Em um ordenamento que adote Constituição do tipo rígida, como o 
nosso, as normas constitucionais situam-se num patamar de superioridade 
em relação a todas as demais espécies do ordenamento jurídico, funcionando 
como fundamento de validade para estas, significa dizer, a rigidez dá origem 
ao denominado princípio da supremacia da Constituição. 

A superioridade hierárquica da Constituição perante as normas infraconstitu
cionais, a rigor, existe tanto para as normas constitucionais originárias, quanto para 
as normas constitucionais derivadas, resultantes de emendas à Constituição. 

Com efeito, as emendas à Constituição, desde que elaboradas segundo 
os comandos traçados pelo legislador constituinte originário, têm a mesma 
força hierárquica das normas constitucionais originárias. Se houver respeito 
ao procedimento e às limitações impostos pelo poder constituinte originário 
(CF, art. 60), a emenda constitucional ingressará no ordenamento jurídico 
com a mesma posição hierárquica das demais normas constitucionais, no 
ápice do ordenamento jurídico. 

Entretanto, se forem desrespeitadas as l imitações à edição de emendas 
à Constituição, ou os procedimentos para a sua e laboração, estabelecidos 
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pelo constituinte originário, a emenda constitucional incorrerá em incons
titucionalidade, devendo ser retirada do ordenamento jurídico segundo as 
regras do controle j urisdicional de constitucionalidade. É relevante enfa
tizar essa distinção: as normas constitucionais editadas pelo constituinte 
originário não estão sujeitas a controle de constituciona lidade, ao passo 
que as normas decorrentes de emendas à Constituição submetem-se ao 
controle jurisdicional de constitucionalidade, tanto na via difusa quanto 
na concentrada. 

Por esse motivo, a mera proposta de emenda à Constituição não é, ainda, 
considerada norma constitucional.  Enquanto não legitimamente aprovada e 
promulgada, não se pode falar, sequer, em força normativa da proposta de 
emenda constitucional. Em verdade, corno nos ensina o constitucionalista 
Alexandre de Moraes, "a emenda à Constituição Federal, enquanto proposta, 
é considerada um ato infraconstitucional sem qualquer normatividade, só 
ingressando no ordenamento j urídico após a sua aprovação, passando então 
a ser preceito constitucional, de mesma hierarquia das normas constitucionais 
originárias". 29 

As normas constitucionais não têm relação de hierarquia entre si .  Tanto 
as normas constitucionais originárias quanto as introduzidas ou alteradas 
por emendas à Constituição legitimamente editadas, tanto as normas subs
tancialmente constitucionais quanto as normas só formal mente constitucio
nais, tanto as normas do corpo permanente da Constituição quanto as do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, todas elas situam-se no 
mesmo patamar hierárquico e todas elas são hierarquicamente superiores 
às demais normas integrantes do nosso ordenamento jurídico. 

A últ ima afirmação feita merece uma ressalva: o § 3.º do art. 5 .0 da 
Constituição, acrescentado pela EC 45/2004, estabelece que "os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional,  em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas cons
titucionais". 

Dessarte, não é absolutamente rigorosa a afirmação de que as normas 
constantes da Constituição estão acima de todas as demais normas do nosso 
ordenamento jurídico. Elas não estão acima dos tratados internacionais sobre 
direitos humanos que sejam aprovados conforme prevê o § 3 .0 do art. 5 .º da 
Constituição. Para sermos inteiramente precisos, será necessário afirmar que 
as normas constantes da Constituição, inclusive normas vazadas em emendas 
constitucionais legitimamente editadas, bem como os tratados internacionais 

29 MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 20.ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 
p. 6 1 9. 
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que sejam validamente aprovados conforme dispõe o § 3 .º do art. 5 .0 da 
Constituição, estão hierarquicamente acima de todas as demais normas do 
nosso ordenamento jurídico. 

A supremacia referida nos parágrafos precedentes impõe-se mesmo às 
Constituições dos estados e às Leis Orgânicas dos municípios e do Distrito 
Federal, as quais devem estrita observânc ia aos comandos e princípios plas
mados na Constituição Federa l .  

Analisemos, agora, as  relações existentes entre as  demais espécies nor
mativas integrantes de nosso processo legislativo. Os tratados internacionais 
serão estudados em item específico, ao final deste tópico. 

As espécies normativas integrantes do nosso processo legislativo são 
denominadas "normas primárias", porque fundamentam sua validade direta e 
exclusivamente na Constituição. Preva lece entre nós o entendimento de que 
todas as espécies normativas que integram o nosso processo legislativo, com 
exceção das emendas constitucionais, s i tuam-se no mesmo nível hierárquico. 
Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, 
decretos legislativos e resoluções são todos espécies normativas primárias, 
que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, e, como 
tais, situam-se em um mesmo nível h ierárqu ico. 

Essa posição doutrinária dominante - e que também prevalece na juris
prudência do STF - é claramente exposta pelo Professor Celso Bastos, nos 
termos seguintes: 

Não existe hierarquia entre as espécies normativas elencadas no 
art. 59 da Constituição Federal .  Com exceção das Emendas, todas 
as demais espécies se situam no mesmo plano. A lei comple
mentar não é superior à lei ordinária. nem esta à lei delegada, 
e assim por diante. O que distingue uma espécie normativa da 
outra são certos aspectos na elaboração e o campo de atuação 
de cada uma delas. 

Dessa forma, além de diferenças formais, relativas aos procedimentos 
exigidos para sua elaboração, a distinção entre as espécies primárias reside 
na esfera de atuação de cada uma, del ineada constitucionalmente. 

Significa dizer que o legislador constituinte, em vez de fi xar uma rígida 
hierarquia vertical entre as diferentes espécies normativas, optou pelo deno
minado princípio da especial idade, del imitando o campo específico de atuação 
de cada uma delas, que não pode ser i nvadido por outra. 

Assim, a lei complementar dispõe de campo próprio de atuação, delineado 
na Constituição, não podendo invadir a esfera reservada pelas normas consti
tucionais de competência aos decretos legis lativos e às resoluções. Da mesma 
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fonna, a medida provisória não pode discipl inar matéria reservada à lei com
p lementar, à resolução ou ao decreto legislativo, tampouco aquelas que lhe 
são expressamente vedadas pelo texto constitucional (CF, arts. 25, § 2.º; 62, 
§ : .�, e 246). A lei delegada também está sujeita às l imitações materiais que 
lhe foram impostas pelo art. 68, § l .º, da Carta Federal. O mesmo raciocínio 
pode ser aplicado às resoluções e aos decretos legislativos, que não podem 
disciplinar matéria reservada a outra espécie legislativa. 

A partir desse entendimento - inexistência ele hierarquia entre as espécies 
nonnativas primárias e delimitação consti tucional do campo de atuação ele 
cada uma delas conforme o critério de especial idade --, temos que os eventuais 
conflitos entre tais normas cingir-se-ão sempre à invasão de competência de 
uma pela outra. Se uma espécie invadir  campo constitucionalmente outorgado 
a outra, estará desrespeitando a Constitu ição e, pois, padecerá de inconstitu
c ionalidade formal. Enfim, o conflito não será resolvido tendo-se em conta 
uma relação vertical (hierárquica) entre as espécies envolvidas, mas sim de 
acordo com a Constituição Federal, identificando-se o campo de atuação de 
cada espécie normativa (princípio da espec ial idade). Prevalecerá, no caso 
concreto, a espécie normativa que a regra constitucional de competência 
aplicável exigir para o trato da matéria. 

Se uma lei complementar cuidar de uma matéria reservada constitucio
nalmente à resolução do Senado Federal ,  padecerá de flagrante inconstitu
c ionalidade formal. Mas não por ser a lei complementar h ierarquicamente 
inferior à resolução. Será inconstitucional por estar desrespeitando a esfera 
reservada à espécie resolução (princípio da especialidade). Esse mesmo ra
ciocínio é aplicável na situação inversa, se uma resolução discipl inar matéria 
constitucionalmente reservada à lei complementar. 

Exemplificando: a Constituição Federal exige resolução do Senado Federal 
para a fixação das alíquotas do ICMS nas operações interestaduais (CF, art. 
1 55, § 2.0, IV). Caso tais alíquotas sejam fixadas mediante lei ordinária ou 
complementar, ou mesmo por meio de resolução do Congresso Nacional, ha
verá inconstitucionalidade formal, em razão de invasão ( indevida) do campo 
de atuação da resolução do Senado por norma de outra espécie, mesmo que 
se trate de nonna cujo processo legislativo seja mais complexo. 

Maior atenção deve ser dada aos conflitos que podem surgir entre lei 
ordinária e lei complementar, especialmente porque a ú n ica diferença formal 
que existe entre elas reside no quorum exigido para a aprovação de cada 
uma (lei ordinária exige maioria simples e lei complementar tem que ser 
aprovada por maioria absoluta). 

Apesar de essa diferença de quon1m de aprovação, repita-se, única 
distinção formal entre lei ordinária e lei complementar, induzir à ideia de 
que a lei complementar seria hierarquicamente superjor à lei ordinária, o 
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certo é que, segundo a jurisprudência do STF e de boa parte da doutrina 
constitucionalista, entre a lei ordinária e a lei complementar também inexiste 
hierarquia, mas, tão somente, aplicação do princípio da especialidade. Há, 
contudo, uma diferença importante, em comparação com as demais situações 
de conflitos entre espécies nonnativas: no caso de o legislador adotar uma 
lei complementar para tratar de matéria que devesse ser disciplinada por lei 
ordinária, a lei complementar será vúlida, mas será considerada materialmen
te uma lei ordinária e, sendo assim, passível de ser modificada ou mesmo 
revogada por uma lei ordinária superveniente. Detalhemos um pouco mais 
esse importante assunto. 

Consoante mencionado, a tese que prevaleceu na jurisprudência do STF 
foi a de não existência de h ierarquia entre lei complementar e lei ordinária. 
Para o Tribunal, a distinção entre elas deve ser aferida em face da Consti
tuição, considerando o campo de atuação de cada uma. 

Assim, entende a nossa Corte Constitucional que a lei complementar só 
possui tal natureza quando discipl ina matéria especificamente reservada na 
Constituição a essa espécie normativa. Somente a partir da matéria indicada 
em dispositivo constitucional como reservada é que se identifica uma lei 
complementar. 

Corolário desse entendimento são as seguintes orientações emanadas do 
Supremo Tribunal Federal :  

a) não há hierarquia entre le i  complementar e lei ordinária, mas sim campos 
específicos de atuação de cada uma dessas espécies nonnativas (a distinção 
é feita ratione materiae);  

b) só é lei complementar formal e material aquela aprovada por maioria ab
soluta pelas Casas do Congresso Nacional e que trate de matéria reservada 
pela Constituição para esse tipo de lei; 

c) lei  ordinária, lei  delegada e medida provisória não podem regular matéria 
reservada pela Constituição à lei complementar, sob pena de incorrerem em 
vício de inconstitucional idade formal; 

d) lei  complementar pode tratar de matéria ordinária, sem incorrer em vício 
de inconstitucional idade formal, mas, nesse caso, tal lei será apenas for
malmente complementar (será materialmente ordinária), isto é, o conteúdo 
dessa lei permanecerá com status ordinário. Logo, poderá ser posteriormente 
modificada ou revogada por lei ordinária. 

A nosso ver, conquanto possam ser levantados aJguns argumentos con
sistentes contra essa posição de nossa Corte Maior, ela é a que se mostra 
mais compatível com nosso ordenamento constitucional. Com efeito, caso 
o Congresso Nacional (ou as outras Casas Legislativas da Federação) p!l-
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desse, a seu arbítrio, regulàr por mçio de lei con1pl�1J1entar matérias n.ão 
reservadas a essà espécie nonnativa 'e, assim fazendo, impossibil itasse · que 
a disciplina dessa matéria, no futuro, fosse modiflcada por lei  ordinária, 
teria ele o poder de engessar as futuras ' legi.sla.turas, tomando indevida
mente dificultosa a disciplina de matéria para à qual o constituinte não 
previu necessidade de aprovação por maioril!. absolutà. Como consequên
cia, o Congresso Nacional teria a possibilidàde de, sempre que desejasse, 
substituir pela sua a vontade do constituinte originário, tomando necessária 
lei complementar para regulamentar, matérias para as quais o constituinte 
somente exigiu lei ordinária. ' 

Seria, todavia, um exagero declarar inconstitucional, com base no 
princípio da especialidade, uma lei complemen�ar que disciplinasse ·matéria 
ordinária (afinal, trata-se de um ato legislativo cujo processo legislativo é 
idêntico ao -da lei ordinária, com a única- diferença do quorum de aprova
ção, que é de maioria absoluta, e não relativa). Mais razoável nos parece, 
realmente, como o faz o STF, considerar válida a lei complementar, porém 
passível de revogação ou modificação por lei ordinária, uma vez que é 
esta a espécie normativa exigida, pela Constituição, para o regramento da 
matéria. 

Em nosso ordenamento jurídico, além dos· atos primários - que, como 
visto, caracterizam-se por derivarem diretamente da Constituição, sem 
haurir sua validade de nenhuma outra fonte . -, há inúmeros outros atos 
normativos, que, por serem editados com a· finalidade de regulamentar 
algum outro ato infraconstitucional , são, de forma genérica; chamados 
atos infralegais. 

Tais atos têm natureza administrativa e são .editados para regulamentar 
atos primários, com o escopo de lhes dàr fiel execução, ou mesmo para 
regulamentar outros atos infralegais. Assim,· os ' decretos, atos administra
tivos privativos do Chefe do Poder Executivo, prestam-se, como regra, 
a regulamentar as leis, a fim de dar a elas fiel exeêUçãÓ. 'Póde ocorrer, 
ainda, de um órgão do Poder Executivo, digamos, uma secretaria de um 
ministério, necessitar da edição de normas algo mais detalhadas do 'que as 
de· um decreto . e, assim, a autoridade máxima dessa secretaria, existindo 
competência legal para tanto, editar um outro' ato normativo, por exemplo, 
uma instrução nonnativa, regulamentando o decretô. Essa sequência de atos 
normativos pode prosseguir conforme o escalonamento vertical dos órgãos 
administrativos da Administração Pública. São todos eles atos infralegais 
e, além de estàrem integralmente sujeitos à lei, guardam entre si relação 
hierárquica, na mesma correspondêncià da estrutura hierarquizada dos 
órgãos que os expeçam. É 'claro que, na Administração Pública, como a 
aUtoridàde máxima é o Chefe do Poder Executivo, os decretos são os atos 
infralegais de maior hierarquia. 
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Repita-se, entretanto: os decretos regulamentares, vale dizer, os decretos 
expedidos em função das leís com o f im de lhes dar fiel execução, editados 
com base na competência prevista no inciso IV do · art: 84 da Constituição 
Federal,3° são atos infralégais; não integrando, portanto, o nosso processo 
legislativo. São editados em> função das leis que estejam regulamentando 
e, teoricamente, não irlovàiri: em nada o ordenamento jurídico, contendo 
apenas disposições que explicitam, desdobram, detalham o conteúdo da 
lei ,  sem exorbitá-la nem, mu.ito menos, contrariá-la (diz-se que os decretos 
regulamentares não podem ser contra legem nem praeter /egem, mas, tão 
somente, secundum legem). ··· 

Nessa situação, se o de<:reto desbordar da lei, será i legítimo, podendo 
ser sustado po{ ato do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, V, da 
Constituição Federal. 

Expendido, acima, o . ccfr1ceito de decreto regulamentar, é importante 
ariotar que, em setembro. de 200 1 ,  nosso legislador constituinte de reforma 
introduziu no texto constitucional, por meio da EC 32/200 1 ,  uma espécie de 
decreto que não . pode ser enquadrado como ato meramente secundário, visto 
que seu fundamento de validade. está 'direta e imediatamente na Constituição. 
Trata-se da excepcional figura do d ec re to autônomo, previsto no atual art. 
84, VI, da Lei Maior. , 

Nesse dispositivo, a Constituição Federal outorga competência privativa 
ao Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da Administração federal, quando não impl icar 
aumento de despesa �(!m criação ou extinção de órgãos públicos; 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

Sobre essa hipótese específica de edição de decretos com base exclu
sivamente no texto constituéional, introduzida pela EC 32/200 1 mediante a 
alteração do inciso VI do àrt. 84 da Constituição, consideramos oportuno 
apontar os seguintes pontos . relevantes: 

1 )  não se está diante de hipótese de edição de decreto regulamentar; não são 
esses decretos meros atos secundários, porque não há lei alguma em ftm
ção das quais sejam expedidos, vale dizer, não se destinam a regulamentar 

determinada 111atéi"ia discipl inada em uma lei a fim de lhe dar execução 

30 Esse dispositivo especifica . as . competências do Presidente da República; os Chefes do 

Poder Executivo dos demais eriles federados, isto é, os Governadores e Prefeitos, expede1]11 

também decretos regul�màntarés das leis do respectivo ente; cónforme esteja previst
.
o ha� 

suas ConstituiÇões ou Leis Orgânicas. 
' ' · i 
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- estão; sim, ' cuidand�. origi�ariamente, e de forma:autônolllJ, <l�Y ��Íéril! 
específica )! determinàda; · · ·· · . 

· . · · · · · -, -_._- ___ _ ___ ,_-: ·
: _, _,-, _ _ 

2) nessa situação, o
.
decreto do Presidente da Rep6blic� lem s1�tz1s. de .riorina 

primária/ que trnure sua competência direta e-,excll!siyamenie dll Consti.: 
•tuiÇÍlo ; · · 

· · · · · · 

3) o desempenhô dessa competência do Chefe çlo �xeclltiyo L est�ijeieciga no 
art. __ 84, yi, dà,.Constituição - podérá ser delega;gp a9s �in.istrgs .d.e Fstado, 
ao ProclÍr.aéÍor-Geful da República ou ao Advqgacio-(:Jí'.ra;) da l)nião,;dife
rentemerite dq que ocorre com a edição de decretos regulamenta;rí'.s, que é 
indelegÍí:vel (CF, art. 84, parágrafo único); · · · é · 

4) por forÇa . do princípio federativo, a autorizaçãb constante
. 
doi'.art, 84/ VI, 

dà Constituição, direcionada ao Presidente da República, é apijcáv�_i no 
âmbito do's· estados, do Distrito Federal e dos municípios, permitir}clo-se 
aos Governadores e Prefeitos o desempenho de tais atribuições, bem

.
como 

a sobrem.
encionada delegação, se for o caso. · · · ·  ' '  . . . 

Por fim, é importante saber que, no Brasil, não existe hierarquia entre leis 
federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal, sejam de que espécie 
forem (complef!!entares, ordinárias, delegadas). · · 

Em nossa Federação, a Constituição da Repúbl ica fundamenta a v.�lidade 
de todas as regras juddicas da União, dos estados, do Distrito Fed_eral e dos 
municípios. 

Assim, uma lei federal só será válida se estiver no s:u âmbito cie atuação, 
traçado na Constituição Federal; uma lei estadual -� ' 1egítin)a ç�so ésteja de 
acordo com a esfera .de competência do esiado"me'.rppto p�à rt!gular deter
minada matéria, nos termos da mesma Constituiçãd ft:d�f�I; de • igual módo, 
urna lei municipal retira seu fundamento de validaqe do f?I de competência 
que foi conferido ao município pela Constituição f,edexal. ·. · · 

Se uma lei _ federal invadir a competência estadual ou municipal, será 
inválidâ e inconstitucional. Nessa situação, 'enfatize-se, não se _trata :de hie
rarquia, mas de -conflito de competências, a ser resolvido sempre com base 
na Constituição Federal. 

, 

Não há, portanto, que se falar em hierarquia entre · norma_s oriundas 
de ente� estatais d istintos, autônomos, como na nossa'Federaçãq. Em, caso 
de conflito entre Jei federal, estadual e ;municipal, .prev�lécérá sempre 
aquela competente para a disciplina da matéria. Caso a' le.Í fedel'ál es_teJa, 
por exemplo, invadindo competência do municípi�, a · lei mllnicipa! é que 
prevalecerá: .. . 

sé houver cc)nf1itô êritre uma lei federal e uma l�i< &unípipé}L· ij.o e�ta
beleciJl1ento do lioráJi� d� funcionamento de fartp�éíà 8ª mun.icipa)t8a<je, 
prevalecerá a l�i municipal, pois se cuida de assuntô' dé . intéressê lo_cal; de 
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comp�tência <laLírlu?ibiJ:J11üd��� ·(êf', art. 3o,: o.' bivérsanient�; . se 6 conflito 
entre · !ais>· 1eis\i i1stat1.fªX7.§ �. i-�çeré(l .da �))'.ação qo horário de funcí.onam.ento 
das agências ·bimcárias, gr�yalece�á a riqrma federal, pois· tal assu�to está no 
âmbito da competêilpia wateriar da üniã_o, ppr envolver temà de predominante 
interesse nacional (sistema :financêiro óacipnal). · 

.-.· , • ', . ·· ·
· 

. . . , . .
. ..

.
. .. 

" · :: . ·· . • : ·
. ··

._' • ', ' .. .•. -.. ..
... ... ... ,,. , .. . , .. , . . 

_ · .. 
·,-:-- . ·

- _ .._ , . 
Situação di\/ersi\ temos COnl os atos constitu

.
tivos dos entes federativos, 

v_isto que êntre eles há .h ier11çguia'. ;Não podemos afü:mar · que à Constituição 
Federal, a Constituição 40 estado> � L�i Orgânica do Distrito Féderàl e a' Lei 
Orgânica do rnünieípio éstejam' no mésmo nível hierárquico. 

Em relaçãO a e�ses . (lJps cpnstttutivos, a seguinte situação se verifica: no 
patamar hierá(quico mai .s 

_
elevado está ·a Constifuição Federal; em um ·nível 

intermediáiio, i niediatamentêi in{erior, temos, paralelamente entre si, cada 
uma çias Constituiç?es ?ºs 

. 
��taqos-membros e a Lej Orgânica do Distrito 

Federal (entre cada uma délas ;não_ há hierarquia, mas. todas se encontram em 
um nível hierárquic.? im�diat11mente inJerior ao da Constituição_ Federal); em 
um degrau inferior, no terceiró ê último nível, devendo obediência à Cons
tituição do respectiyo . . estàdo-:rnembro e. à Constituição Federal, temos a Lei 
Orgânica dos múnicípios (a Lei Orgânica de cada município deve respeitar, 
simultaneamente, a Constituição ·do estado-membro a que ele pertence e a 
Constituição Federal, conforme determina a própria Constituição Federal, em 
seu art. 29, caput). i 1  

Há, ainda, uma situaçjio específica e m  que o próprio texto constitucional 
estabelece uma relação de preponderância da lei federal sobre a lei estadual . 
Cuida-se da denominadéi competência legislativa concorrente, quando a União, 
os estados e o Distrit.p f ed���I. ,spncorrem entre si na regulação de certas 
matérias, arroladas nos inéisós 'do ,art. 24 da Constituição Federal. ·. De fato, 
ao di�ciplinar a.,atuaÇã9 .Ç9s . . ÇifeI"çntes entes políticos no âmbito da legislação 
concorrente, dispõe à Const i tuição Fed�ral que as leis de normas gerais da 
União sobre as matérias lista.das nos incisos do art. 24 devem ser observadas 
pelos estados (e pelo Di§tritp •. fe��ral); que, qua

:
nto a elas, exercem compe

tência'suplémel)tar. Somente sé inexistirem . as leis feélerais de normas gerais 
é que os estadps e 9 .. .f?i��-ito · f�4J fal exerçem competência legislativa plena 
relativamente a, essas mat,éri�s • . mas "q superveniência de lei' federal sÕbre 
normas gerais .. suspe11oe. a eficácia da tei estaduàC no que . lhe for contrário'' 
(CF, ih 24, §§ ·1 .0 4.º). . . . 

\'• , .  ·. 

31 "Art. 29. O Muni�ípio reger-s��i{ p()f leL orgiÍl1ica: yotada em dois turÍios, com () intersticlo 

. mlnimo de dei .d ias, e aprovadà por .
. 
dó}s terços dos merJibros da Câmara · Municipal, qüe; a_i 

promulgará: ·- atenclido$. '.() s princiJ>
_
ios �stab�'éci

.
clps nesta �ons�itlli?ão, llª ConstiWfJr� 

do respectivo 
,
Estado e os seguintes preceitos. , . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Gnfou se.) ., .id; 
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9.1 .  Tratados internacionais e suas relações com as demais 
espécies normativas 

No Brasil ,  compete privativamente ao Presidente da República cele
brar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional (CF, art. 84, VIII). Após a celebração pelo Presidente 
da República, a competência para a aprovação desses atos internacionais é 
exclusiva do Congresso Nacional (CF, art. 49, 1), que o fará por meio de 
decreto legislativo (ato que exige maioria simples dos votos dos membros 
de cada casa do Congresso Nacional, e não está sujeito a sanção ou veto). 
Para que o ato internacional tenha vigência e eficácia no direito interno 
brasileiro é necessário, ainda, que lhe seja dada publicidade, o que é fei
to mediante decreto do Presidente da República (diz-se que esse decreto 
promu lga o tratado). 

Portanto, o sistema de in ternação dos tratados internacionais, no Brasil ,  
segue os seguintes passos: 

1 )  celebração (vontade de obrigar-se, expressa pelo Presidente da República, 
em nome do Estado brasi leiro); 

2) aprovação legislativa (publicação do decreto legislativo pelo Congresso 
Nacional); 

3) promulgação (o Presidente da República, mediante a publicação de um 
decreto, promulga o tratado aprovado pelo Legislativo, que passa, então, a 
ter vigência no Brasi l). 

No Brasil, a força hierárquica dos tratados internacionais em geral é 
idêntica à das demais normas primárias (em regra, o tratado internacional, 
ao incorporar-se ao ordenamento interno, o faz com status de lei ordinária 
federal). 

Vale repetir, os tratados internacionais em geral incorporam-se ao nosso 
ordenamento com o status de lei ordinária , o que significa que eles: 

a) poderão u lteriormente ler a sua aplicação afastada pela edição de uma lei 
ordinária (ou até mesmo por medida provisória, se não for matéria vedada 
a essa espécie normativa); 

b) não poderão discipl inar matéria reservada constitucionalmente à lei com
plementar. 

Unicamente no caso dos tratados internacionais sobre di reitos h u manos 
temos situações hierárquicas distintas das dos demais, conforme abaixo se 
explica. 
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Caso o tratado internacional sobre dire i tos humanos seja incorporado ao 
ordenamento jurídico pátrio pelo rito ordinário, terá ele status sup ra lega� 
isto é, ocupará uma posição hierárquica abaixo da Constituição Federal, mas 
acima da legislação interna. Nesse caso, o tratado internacional sobre direitos 
humanos toma inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, 
seja ela anterior ou posterior ao ato de promulgação de tal norma interna
cional. Enfim, tal tratado internacional ingressará no ordenamento jurídico 
brasi leiro como norma infraconstitucional (abaixo da Constituição), mas num 
patamar de supralegalidacle (acima da legislação interna). 

Poderá o tratado internacional sobre direitos humanos, a inda, ser in
corporado ao nosso ordenamento com o status de emenda constitucional. 

Para isso, bastará o Congresso Nacional entender por bem submeter a 
aprovação do tratado internac ional sobre direitos humanos ao p roce d i mento 
especial previsto no § 3 . º do art. 5.0 da Constituição - votação em dois 
turnos e exigência de três quintos dos votos, em cada Casa do Congresso 
Nacional . 

Com efeito, a EC 45/2004 incluiu o § 3.º ao art. 5 .0 da Constituição, 
com uma regra específica sobre tratados internacionais que versem sobre 
direitos humanos. Reza o acrescentado dispositivo: 

§ 3 .0 Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas consti
tucionais.  

O texto do dispositivo transcri to é claro em alguns pontos, a saber: 

l )  a norma não se apl ica a qualquer tratado 0u convenção internacional, mas 
apenas aos que versem sobre direitos humanos; 

2) o processo legislativo, no que respeita à aprovação do tratado, está bem 
explicitado e é idêntico ao exigido para a aprovação de emendas à Cons
tituição, previsto no art. 60, § 2.0, da Constituição; 

3)  o tratado sobre direitos humanos que for aprovado em cada Casa do Con
gresso Nacional ,  em dois turnos, por três qu intos dos votos dos respectivos 
membros, terá a mesma hierarquia de emenda constitucional; com isso, 
ficarão revogadas quai squer d isposições internas a ele contrárias, mesmo 
que se trate de preceito constante da Constituição da Repúbl ica (a nosso 

ver, não é imaginável que um tratado internacional vá restringir ou negar 

d ireitos humanos já expressos em nossa Carta Política; por h ipótese, se 

isso ocorresse, a ele não poderia, evidentemente, ser aplicada essa regra 

do � 3 °  do art . 5 .0, porque esbarraria na cláusula pétrea do art. 60, § 

4.º, I V). ·V 
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Em suma, temos o seguinte acerca do status de incorporação ao nosso 
ordenamento dos tratados internacionais celebrados pelo Brasil :  

a)  os  tratados internacionais sobre direi tos humanos terão sratus de  su
pralegalidade (quando incorporados segundo o rito ordinário, com a 
expedição de decreto legis lativo comum pelo Congresso Nacional) ou 
de emenda constitucional (se aprovados pelo rito especial previsto no § 
3 . °  do art. 5 .0  da Constituição Federal, qual seja, votação em dois tur
nos e exigência de três quintos dos votos, em cada Casa do Congresso 
Nacional ) ;  

b) os demais tratados internacionais, que não versem sobre direitos huma
nos, serão incorporados pelo rito ordinário e terão starus de lei ordinária 
federal. 

Por fim, é muito importante destacar que, seja qual for o status de sua 
incorporação ao ordenamento jurídico pátrio - status de lei ordinária, de 
supralegalidade ou de emenda constitucional -, os tratados internacionais 
estão sujeitos a controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, tanto 
no âmbito do controle abstrato quanto, se houver afronta a direito concreto, 
mediante controle incidental. 

10. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO 

O processo de formação das leis ou de elaboração de emendas à Consti
tuição revela-se suscetível de controle realizado pelo Poder Judiciário, quando 
houver possib i lidade de flagrante lesão à ordem jurídico-constitucional. 

Anote-se que, nessa hipótese - fiscalização, pelo Poder Judiciário, da 
constitucionalidade do processo legislativo -, teremos um controle judicial 
do tipo preventivo,  haja vista que ele incide sobre projeto de lei (ou pro
posta de emenda à Constituição), e não sobre norma jurídica já pronta e 
acabada. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que 
se cuida de medida excepcional (afinal, a regra , no Brasi l ,  é o controle 
judicial repressivo). 

De fato, segundo a jurisprudência de nossa Corte Suprema, o controle 
judicial (preventivo) do processo legislativo só poderá incidir sobre aspectos 
formais e proced imentais da atuação legislativa das Casas do Congresso 
Nacional, nestas d uas estritas hipóteses:32 

32 MS 32.033/DF, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 20.06.2013. 
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a) proposta de emenda à Constituição manifestamente ofensiva a cláusula 

pétrea; e 

b) projeto de lei ou proposta de emenda em cuja tramitação se verifique ma
ni festa afronta a cláusula constitucional disciplinadora do correspondente 
processo legislativo. 

Esse controle judicial (preventivo) do processo legislativo somente é 
possível na v i a  incidental, exercido por meio da impetração de mandado de 
seg u ra n \· a .  N ã o  se ad mite esse controle  mediante ação d i reta de incons
t i t u c i o n a l i d a d e, porquanto o ajuizamento de tal ação pressupõe uma norma 
pronta e acabada, já publicada, inserida no ordenamento jurídico. 

Ademais, não é qualquer pessoa que poderá dar início ao controle 
j udicial do processo legislativo. A legitimação é restrita: somente os con
gn:s s i s t a s  da Casa Legis l a t i va cm que estiver t ra m itando a p roposta 
p o d e r :i o  i m pet ra r o m a n d ado el e segu rança,  uma vez que o d i reito l í
qu ido e certo a ser defendido no mandado de segurança será o direito do 
congressista impetrante de não participar de uma del iberação que afronte 
flagrantemente a Constitu ição. 

Em se tratando de processo legislativo federal ,  o controle será exercido 
o r ig i n a r i a m ente pera n te o STF, pois cabe a essa Corte apreciar, origina
riamente, os atos emanados dos órgãos das Casas do Congresso Nacional .  

Considerando a relevância desse tema, transcrevemos, a seguir, trechos 
de importante julgado do STF, em que todos os pontos acima enumerados 
são objeto de manifestação por parte da nossa Corte Suprema: 

É possível a fiscalização jurisdicional do processo de criação dos 
atos normativos, desde que, instaurada para viabil izar, incidenter 
tantum, o exame da compatibilidade das proposições com o 
texto da Constituição da República, venha a ser instaurada por 
iniciativa de membros do órgão parlamentar perante o qual se 
acham em curso os projetos de lei ou as propostas de emenda 
à Constituição. 

Nesses casos, entende o STF que a inconstitucionalidade diz 
respeito ao próprio andamento do processo legislativo. A incons
titucionalidade, se oçorrente, já existe antes de o projeto ou de 
a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional, 
porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, 
a Constituição. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece ao 
membro do Congresso Nacional - e apenas a ele - qualidade 
para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinente ao pro
cesso de e laboração das espécies normativas. 
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ainda qüe· rio próprio : mome11to de· produção das nomiâs. pelo 

· C()ngresso · Naciónal, tem : pôr finalidade assegurar, ao .·· parfa
ipentáf (e a este, apenas), o dirêito público subjetivo :-: que I�e. 
é inerente -. de- vú el!lborados,- pelo Législativo, atos estatais 
compatíveis com ·ó texto constitucionaf, garàntindo�sê,· desse � modo, àqueles que participam: do. processo legislátivcí, a certeza 
de observância da êfetiva supremaéia ·da Constituição, respeita
dos, necessariamente, no 'que se refer� à'éxténsão do · tontrole 
judicial, os aspectos disericiÓnárÍos, êorÍcerne.�tes às questões 
políticas e aos atos_ interna corporis.. .. · :� · 
Poderão os membros' do Congresso Nacional· impetra� man
dado de segurança com o objetivo_ de preservàr a integridade 
juódica do processo de elaboração de emenda · à Constituição 
da República e de fazer ' p�evalecer o seu direitó subjetivo 
à correta observância, pelo Poder Legislativo da União, das 
diretrizes, que, em nosso sistema institucional, condicionam, 
formal e materialmente, a validade do firocesso de positivaçào 
do Direito. 
Os membros do Congresso Nacional - e não terceiros - dispõem 
de legitimidade ativa ad causa"! para provocar a instaur_�ção do 
controle jurisdicional sqbre o processo _de formação das leis e 
das emendas à Constituição, assistin_do-lhes, sob tal perspectiva, 
irrecusável direito subjetivo de impedir que a elaboração dos 
atos normativos, pelo Poder Legislativo, incida em desvio_s 
inconstitucionais. 
Somente os. membros do Congresso Nacional podem instaurar 
esse excepcional controle judicial do ' processo de elaboração 
normativà. Terceiros, ainda que Invocando a �ua potencial con
dição de 'destinàtários da futura lei ou emenda à Constituição, 
não dispõem do direito público subjetivo de supervisi�nar ª· . elaboração dos atos legislativos, sob pen�' ele inde\:idà trahs- · 
formação, . em controle . preventivo' de constitucionalidade em 
abstrato -- inexistente 'no sistema constitucional brasileim i, ·ôo 
processo de mandado . de segurança,, quê;.- instaurado por mero'' 
'particular, converter-se-ia em um inadrriissível _sucedân_eo da. · aÇão direta de'inconstitucionálidade. 

· · -
Titulares do ·p�d�r de . >gir êlll �ede jurisdicionaC portanto, 
tratàndo-se de controvérsia '·constituciohal\ instaurada ainda 

· no mo�entó_�roima_tiv� <lo projeto ae· J�L o_u, da• prorosta <lê'
emenda' à Constituição; . hão.,de ��r � os-•pró�rios -membros do 
Conwesso Nacional; a quem �sé ·re2orillece, conio l íquido . ê.· 

.. certo; o .... direito público .
. .
. 
subjetivo à c.orrêta' bbs�rvâncla . da ·, 

discipliná jurídica· .. ímposta-. p�la ··· Carta' Política/ e!Tl<seclé de -
. , elàboraÇão dàs espécies· norillàtivas: · O patlamentar; fundado 
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na sua condição de coparticipe do procedimento de formação 
.d.as norinas estatais, dispõe; por tal; razão, da prerrogativa ir. 
r�cusáyeL de i�pygnàr, em juízo, o eventual descumprimento, 
pela Casa Legislativa; das . cláusulas constitucionais que lhe 
condicion�lll·.Jn? < domínio material ou no plano formal, a 
àtiv.idade de positivação dos atos normativos. Não constitui 

· demasia insistir· na asserção de que é ao congressista - e não 
a terceiros - que .. compete o direito. subjetivo de questionar, 
ein juízo, qua�do for o caso, a elaboração, pelo Congresso 
Nacional, de �sp�cies normativas supostamente vulneradoras 
do texto constitu�lonal. 
Terceiros, portanto - ainda que invocando a sua potencial con
dição de desti fiâtários da futura lei . ou emenda à Constituição 
-:: · não podem fovestir-se na posição de parte ativamente legi
'tim,ad� .ao .�?ntr()I$. jurisdicional prévio do processo de criação 
do direito positivo. · 

607 

É oportuno destacar, também, que a aprovação da proposta em discussão 
- projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição - retira do congressista 
a legitimidade para cohtinuar no feito, e o STF extinguirá, sem análise do 
mérito, o processo de mandado de segurança. 

Com efeito, ente�de d STF que a conversão de próposta de emenda ou 
de projeto de lei em emenda à Constituição ou em lei configura hipótese 
caracterizadora de perpa .�pperveniente da legitimidade ativa do congressista 
para impetrar o mandàdo de segurança, notadamente quando deduzido este 
com o objetivo de qu��tlonar suposta i l icitude revelada no curso do processo 
formativo de determinàda ·espécie normativa. 

Assim, embora o ·sTF reconheÇa ao membro do Congresso Nacional 
qualidade para invocai' º''· controle j urisdicional pertinente ao processo de 
elaboração das espécies normativas, nega-lhe a Corte legitimidade ativa 
para prosseguir no pr?cesso mandamental, quando, em decorrência de fato 
superveniente, a proposição normativa verh a transformar-se em lei ou vem 
a convert�r-se em �rr1

.
en�� à . .Constituição. 

Por fim, lembramos que, embora o STF reconheça a possibilidade de con
trole judicial do proc�ssó pe elaboração das espécies legislativas, na hipótese 
de . desrespeito às regras estabeÍecidas na Constituição da República, a Corte 
tem deixado assénte que o controle. judiciàl não alcança a interpretação de 
norr11a merament� regimental; que não possua qualquer projeção específica 
no plano elo .direito éonstituciónal positivo (atos . interna corporis). 

' É que, �egund9 �U4risprudência do Supremo Tribpnal Federal, os atos 
emanados dos órgãós de direção das Casàs do Congresso Nacional, quando 
praticados nos estritos limites da sua competência e desde que apoiados em 
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fundamentos exclusivamente r�gim�ntais, sem qu.alq��; <
��notaçã� d: í

.
ndole 

jurídico-constitucional, não se submetem ao controle do Poder Judiciário, em 
respeito ao postulado da separação de Po�eres.33 

· • 

> :.: 

33 MS 23.920/DF, rei. Mjn. Celso de Mello. 



...... · ..., · .......... MQPI'FíÇAÇÃO DA 
, ·CONSTITUlÇAO' FEDERAL DE 1988 

, 
1 .  I NTRODUÇÃO 

A Constituição Fe,qen.lI de, J  988 é do. tipo rígida, pois exige para a 
modificação dé set1 texto proce.sso J.egislativo especial e mais dificultoso do 
que aquele empregado . naielaboraÇão das leis. Enquanto urrià lei ordinária 
pode ser aprovada por dejiberaçãq de

· 
maioria simples dos membros das 

Casas Legislativas, em um só turno de votação (CF, art. 47),· uma emenda à 
Constituição exige àprovação de,' pelo menos, três quintos dos membros da's 
Casas do Congresso Nàcional, ep dois .turnos de_ votação (CF, art. 60, § 2.0). 

A rigidez,,
.
contu<lo;' nãb {i�a�� i;,,pedir mudanÇas rio texto da Constituição, 

mas, tão só, a assegurar uilJa màior estabilidade à obra do poder constituinte 
originário , e a . ?Onf(!�ir: às . faop-ili!S · 11.eJa yazadas supremacia sqbre as demàis 
normas jurídicas. 

. . . . . 
Com efeito, a' Cortstituição .resulta dà inieração das manifestações sociais 

e aspiraçõ_es políticas de, 1..IT p<)vo, exi�ten��s np momento .de sua elabora
ção; por esse motivo, dev� ter •ii ppssibilld�de de ser. modificada, mediante 
procedimentos por éla• 1nesIJla estàbelecidos;'ipara a atualização de seu

. 
texto, 

no intuito de Tªn�er � .siptpgia, 3�ntl'.e os prir;icípios e cregras constit1.1cionais e 
as relações sociaisi envolvendo cidadãos e

· 
instituições do Estado: 

. 
Por i�so, a rigidez ntl11ca �ev�.l"á' ser tâI q�e impossibilite a adaptação 

do texto ·constit_ucipµal a poyas 
,
e�igênc,ias · polítiyas,e sociais: a sua . •. exata 

medida ·póde vir a ser uma\�a,rantia, dá ConstitUição, 
·
evitando . que sé · adote 

o caminho do rompimento com a ordem. in�titucional .• (Jorge Mira11da) . .;_ .. : --- _ -. .  -- ,_ 
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De outra parte, a rigidez dá origem, como decorrência automática, ao 
denominado princípio da "supremacia da Constituição". Deveras, a rigidez 
faz com que a Constituição passe a ocupar o mais alto degrau do ordena
mento jurídico, funcionando como parâmetro de validade para a produção 
de todas as demais normas. Promulgada a Constituição, toda a produção 
legislativa a partir de então - leis, decretos e quaisquer outras manifestações 
normativas - só será legítima se obedecer fielmente às regras, princípios e 
limites impostos pelo legislador constituinte. Qualquer desvio dos princípios 
- explícitos ou implícitos - da Constituição implicará a nulidade da norma 
produzida, por ausência de fundamento de validade, por incorrer no vício 
insanável da inconstitucionalidade. 

E não é outra a situação na aprovação de uma modificação à Cons
ti :uição, uma vez que o poder constituinte derivado também é um poder 
constituído e, como tal, sujeito às limitações e condicionamentos impostos 
pelo legislador constituinte originário. Com efeito, no processo de modifica
ção da Constituição, qualquer afronta - de índole formal ou material - por 
parte do poder constituinte derivado aos procedimentos, regras e princípios 
estabelecidos pelo legislador constituinte originário para sua atuação implicará 
a inconstitucionalidade da mudança perpetrada. 

Avaliaremos, a seguir, o procedimento estabelecido pelo legislador consti
tuinte originário para a modificação da Carta da República de 1 988, bem como 
as orientações doutrinárias e jurisprudenciais que têm demarcado a atuação 
do poder de reforma desde a promulgação do vigente texto constitucional. 

2. MUTAÇÃO E REFORMA 

A doutrina distingue os conceitos de mutação constitucional e reforma 
constitucional. 

A mutação constitucional é um processo não formal  de mudança da 
Constituição, ao passo que a reforma constitucional corresponde a procedi
mento formal, solene, previsto no próprio texto constitucional, para a sua 
modificação. 

As denominadas mutações (ou transições) consti tucionais descrevem o 
fenômeno que se verifica em todas as Constituições escritas, mormente nas 
rígidas, em decorrência do qual ocorrem contínuas, si lenciosas e difusas 
modificações no sentido e no alcance conferidos às normas constitucio
nais, sem que haja modificação na letra de seu texto. Consubstanciam a 
chamada atualização não formal da Constituição. Em uma frase: ocorre 
uma mutação constitucional quando "muda o sentido da norma sem mudar 
o seu texto". 
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Anota Canoti lho que o reconhecimento dessas "mutações constitucionais 
si lenciosas", desde que o sentido a que se chegue não contrarie os princí
pios estruturais (pol íticos e jurídicos) da Constituição, é um ato legítimo de 
i nterpretação constituc ional . 

As mutações constitucionais resultam do evoluir dos costumes, dos valores 
da sociedade, das pressões exercidas pelas novas exigências econômico-sociais, 
que terminam por ensejar a atualização do modo de se enxergar e interpretar 
uma regra constitucional, sob pena de a Constituição permanecer em pleno 
descompasso com os valores sociais prevalentes no seio da nação. 

Sendo um processo informal , paulatino e difuso de modificação, vir
tualmente todos os atores da comunidade política, sejam os agentes do 
Estado-poder, sejam os do Estado-comunidade, desempenham um papel mais 
ou menos relevante nessa obra de alteração si lenciosa da Constituição. Por 
óbvio, merecem maior destaque na efetivação dessas lentas transformações 
os diversos órgãos encarregados de interpretar e concretizar a Constituição 
( Poder Judiciário, Legislativo, Executivo), os quais, entretanto, forçosamen
te atuam sob influência das pressões oriundas dos grupos organizados da 
sociedade, das opiniões e construções dos estudiosos da ciência j urídica, 
das novas aspirações e anseios decorrentes da constante evolução cultural, 
econômica, política etc. 

Conforme salienta Uadi Lammêgo Bulos, nas Constituições rígidas, quan
to mais laboriosas ou dificultosas as exigências requeridas para a reforma 
constitucional, mais aparecerão e atuarão os meios di fusos de modificação, 
para adaptar a Constituição às exigências prementes da sociedade. 

Além da rigidez constitucional, outro fator que favorece sobremaneira 
a mutação constitucional in formal é o caráter altamente abstrato e a textura 
aberta de grande parte das normas constitucionais. Essa característica das 
normas constitucionais deixa um razoável espaço de atuação aos agentes 
densificadores e concretizadores da Constituição, que têm a possibil idade de, 
sem deturpar ou afrontar a letra do Texto Maior, conferir-lhe sentido não 
previsto na ocasião da sua elaboração, porém condizente com as modificações 
da realidade que desde então se verificaram. 

Entre nós, haverá mutação constitucional, por exemplo, na hipótese de 
o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, conferir nova inter
pretação a um determinado dispositivo constitucional (diversa de uma inter
pretação que ele anteriormente perfilhasse), implicando alteração substancial 
na compreensão de seu conteúdo e alcance. 

Em síntese, podemos afirmar que as mutações constitucionais consubstan
ciam o caráter dinâmico, mutável da Constituição. São mudanças "silencio
sas", informais do conteúdo e sentido das normas constitucionais. Si lenciosas 
porque as mudanças não atingem a l iteralidade do texto da Constituição, mas 
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apenas o seu significado. Resultam da interpretação constitucional, sobretudo 
daquela efetivada pelas cortes do Poder Judiciário, bem como da evolução 
dos usos e costumes. 

A reforma constitucional é processo formal de mudança das Constitui
ções rígidas, por meio da atuação do poder constituinte derivado refonnador, 
ocorrendo com a aprovação de emendas constitucionais, segundo os proce
dimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador constituinte 
originário.  

Na vigente Carta Política, a expressão "refonna constitucional" alberga 
dois diferentes meios de modificação formal da Constituição, por obra do 
poder constituinte derivado reformador: o de revisão (A DCT, art. 3 .0) e o 
de emenda (CF, art. 60). 

Examinaremos, a seguir, as dessemelhanças entre esses dois procedi
mentos de modificação fonnal do texto constitucional , conforme delineados 
na vigente Carta Política. 

2. 1 .  Revisão constitucional 

O procedimento de revisão constitucional foi previsto no art. 3 .º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), nos tennos seguintes: 

Art. 3 .º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, 
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maio
ria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral. 

O estabelecimento desse processo simplificado de revisão da Constituição 
teve razões históricas, relativas ao desenvolvimento dos trabalhos da Assem
bleia Nacional Constituinte de 1 988 .  

C o m  efeito, diante d a  existência de relevantes debates a respeito da 
fonna de governo (república ou monarquia) e do sistema de governo (pre
sidencialismo ou parlamentarismo) a serem adotados entre nós, optaram os 
constituintes por estabelecer no texto originário da Constituição a fonna 
republ icana e o sistema presidencialista ("provisoriamente") e por legar ao 
povo brasileiro a decisão definitiva sobre tais matérias, mani festada em ple
biscito a ser realizado em 1 993. 

Em decorrência dessa possibi l idade de o povo, no plebiscito de 1 993, 
optar pela monarquia e pelo parlamentarismo, o que demandaria a realização 
de importantes alterações no texto da Constitu ição a fim de adequá-lo a essas 
mudanças, houveram .por bem os constituintes estabelecer um procedimento 
simplificado, menos rígido do que aquele de emenda (art. 60), para o aper-
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feiçoamento de sua obra, c inco anos após a promulgação ( logo depois da 
real ização do plebiscito), caso necessário. 

Enfim, o procedimento simplificado de revisão foi estabelecido, es
pecialmente, tendo em conta a possibi l idade de o povo brasi leiro optar, 
no mencionado plebiscito de 1 993, pela forma de governo monárquica e 
pelo sistema de governo parlamentarista, pois essas mudanças de regimes 
certamente demandariam a efetivação de significativas alterações no texto 
da Constituição Federal, já que o seu texto originário estabelecia a fonna 
republicana e o sistema presidencial ista. 

Esse procedimento encerrou-se em junho de 1 994, e, como o povo bra
si leiro não havia optado, no plebiscito de 1 993, pela monarquia, tampouco 
pelo parlamentarismo, as alterações impostas à Carta Política durante a re
ferida revisão constitucional foram i nsignificantes. Em verdade, tivemos uma 
tímida e d iscreta revisão do texto constitucional, com a aprovação de apenas 
seis emendas de revisão ao texto original da Carta de 1 988, a maioria sobre 
temas de menor relevância ou pouco polêmicos. 

As emendas empreendidas segundo esse procedimento são denominadas 
emendas constitucionais de revisão - ECR e receberam numeração distinta 
das outras emendas, aprovadas com fulcro no procedimento rígido de emenda, 
estabelecido no art. 60 da Carta Política. 

São características do procedimento de revisão constitucional :  

a) procedimento simpl ificado; 
O procedimento de revisão era mais simples do que aquele exigido 

para a aprovação de emenda à Constituição, estabelecido no art.  60 da 
Constituição Federal. Para a modificação da Constituição segundo o procedi
mento de emenda exige-se discussão e votação em cada Casa do Congresso 
Nacional,  em dois turnos, com aprovação, em ambos, por três quintos dos 
membros da Casa (CF, art. 60, § 2 .º), ao passo que no procedimento de 
rev isão exigia-se, apenas, maioria absoluta, em sessão unicameral (discussão 
e del iberação em conjunto, envolvendo os congressistas das duas Casas 
Legislativas). 

As emendas constitucionais de revisão - ECR, aprovadas durante o pro
cesso de revisão constitucional (ADCT, art. 3 .º), foram promulgadas pela Mesa 
do Congresso Nacional, porquanto eram aprovadas em sessão unicameral do 
Congresso Nacional (e não pelas duas Casas Legislativas, separadamente). 

b) tempo certo para sua realização; 
O legislador constituinte originário prefixou a data para a real ização da 

revisão constitucional, estabelecendo que esta deveria ocorrer após cinco anos, 
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con§do8: da. pfomulgaÇão da Constituigão (�CT,
)

art. 3.º). E� }c()r}sonância 
com .esse comando;· o processo desencad��l}-S(! 

.
�pós outubf2i ?f! f 9Q3� · tendo 

a primeira- ·êmenda de revisão sido promulgada f!!ll março d� J 994 (ECR 1 )  
e a última _em junfio de 1 994 (ECR 6): 

· · · · 
c) processo único; . ... < · ·-•·· .. _·.···••• .. ·· 
O legislad�� constituinte originário autorizou a reiilizaç�o . de apenas um 

procedimento simplificado de revisão, cinco anos após ª· promulgação da 
Constituição. Sendo a nonna do art. 3.º do ADÇT de naturf!za transitória, 
com a sua apiicação, cinco anos após a promulgação da Carta, esgotou-se, 
exauriu-se em definitivo. Não há mais, com base rio '..art� . 3,0 do ADCT, a 
possibilidade de modificação do texto constitucionàl ' mediante o processo 
simplificado ali estabelecido. 

· · Questão objeto de relevante controvérsia diz respeitÓ à
.
possibilidade de o 

poder co1,1stituinte refonnador prever a realização de ·úm novo procedimento 
simplificado de revisão, por meio da aprovação df!_ uma �menqa, à Constituição 
nesse sentido (obedecendo-se, por óbvio, pára a aprqyiíç.�ç de· tal emenda, ao 
procédimento rígido estabelecido no art. 60 da Cartá>Políticá). 

Sei-ia legítimo, atualmente, o CongressÔ ��$i?.?<1h\k�r .. Teio de uma 
emenda à Constituição, instituir um novo proéediTeNp simplifip�qç de revisão 
da Constituição, a ser realizado em data determin

,
a,da,, ��gl.Jpdo procedimento 

legislativo menos rígido do que aquele previsto ·np>��; i ?? da Carta? 
A resposta é negativa. Uma vez concreti�da � r��isã�· co�stituciónal nos 

termos do art. 3.0 do ADCT, não é legítimo· ao poder cônstituinte ·derivado 
criar, por meio de emenda, nova hipótese de procedimento simplificado de 
revisão, distinto daquele estabelecido no art. 60, ·pa.rf a .. mpdjficação da nossa 
cârta Política. 

. . . 
· Admitir essa possibilidade significaria outorgar c�mpet_ência para o poder 

constituinte reformador subverter, por completo, a obra do legislador cons
tituinte originário. Se esse caminho fosse possíyel, o: legislador constituinte 
derivado poderia, ao seu arbítrio, frustrar . inteirarnê�t� a· rigidez da nossa 
Cons.tituição, afastando a aplicação dos limites e prOcêdimentos solenes 
estabelecidos pelo legislador constituinte o�iginário,c · ·.··· · ·· 

Para ilustrar esse ponto, tome-se a segui�te/ �itl1�çãó' .
hipotética: su

ponha�se que o Congresso Nacional . · aproy�sst! 
-
�tuªltnf!nte uma emenda 

constitucional estabelecendo Ulll • noyo p[95.�. gim�nt? i i �itnpliftc_ado
. 

para 
mo

.
difjf�ção' dfl. Constituição, no· qual_ �ª>�pr()y�.y.�() ga,s �.tne.n.da.s<pudesse 

ocolTer
.
me?iãnte voto de maioria · simple�;�o� · membros da� Casas Legis

lativas, em turno único de votação (af'àstan.do.�s� \ � f�grn vi�ente,iq�e é de 
aproyação. por três quintos, é� dois fumos cie yqt�ção, em cada uma . das 
Casas LegiSlativasj. ·· · · 
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Ora, não é pec�ssári()>��pecial esforço de raêiocíniq para perceber, de 
pronto, que, tal emendacredl!.Ôdarià em .grosseira fraude

. 
ao art. 60 da Consti

tuição Fed�ral; em patente prejuízo à· estabilidade da nossa· Coristituição. Em 
verdade, ao· passar a penniti.r futuras mudanças do texto constitucional· por 
este procedimento simpl i,ficado (maioria simples, em turno único de votação), 
estaria o poder constituinte reformador transformando a nossa ConstituiÇão de 
rígida em_ fiexíyel, urna yez que ela 1 passarja à ,pod�r ser alterada mediante o 
mesmo ·pr?cedime�to J�?islativ? de

, 
aprovação das leis no nosso País. 

·
Portanto, desdé o esgot�inerito da p�ssibilidade. de revisão conforme J're

vista no art: 3.°'. do ADCT�· qualquer mudança formal na nossa Constituição só 
poderá ser efetiyada !lO§ Jennos do art. 60;· m�_diante o_ procedimento rígido 
de emenda nele plasmad(): () estabefocimenfo de. quàlquer outro procedimento 
simplificado de_ modlfü:fação:vda Constituição seria ilegítimo, ainda que insti
tuído por meio· de e:me!!d.a � • .Consti.tuição (como adiante· se verá, o art. 60 da 
CF/ 1 988 é, por essa ràzão/ considerado uma cláusula pétrea implícita). 

d) · processo sujeito.· a }imites; 
O processo de revisão c9nstitucional é manifestação do poder constituinte 

derivado refo�ador e, tomo tal, está sujeito aos limites impostos pelo legis
lador constituinte origiliárip para a ; modificação da Carta da República. 

Assim; do mesmo modo que o procedimento de emenda à Constituição 
(CF, art. 6Q), ô proc���o �e revisão constitucional (ADCT, art. 3.0) deve 
obediêntia às limitações impostas pelo constituinte originário ao poder cons
tituinte reformador, especialmente às chamadas limitações circunstanciais (art. 
60, § I .º) e ... mt;J:teriai.s . .  (�rt .. ?O, § 4 .º). 1 , 

e) inapl icabi 1 i_dade aos;: estados-membros. 
Como acima se explicou; a previsão de realização da revisão constitucional 

teve razõe� .. especí�?�s� ., ciçsunstanciais, estritamente vinculadas ao histórico 
dos trabalhos da Assembléfa Nacional Constituinte· de 1988, especialmente 
no 'que respeitá à indefjniç�o quanto à forma de governo (república ou mo
narquia) e. ao �isteina cl� . �()vemo (presidencialismo ou parlamentarismo) a 
serem àdotados. . .. . . . 

Desse rnodb, 'o �rbcédirhento de emenda estabelecido no corpo permanente 
da Constittiiçª9 Federal, n§ se� art. 60, deve ser obrigatoriamente previsto, 
pelas Consti�i.?õe� 

.. 
cl�

.
c�d
.
�·;
,
�sta�o-ineinbro; como. único mt!canismo legítimo 

de modificação fonnaL da respectiva Constituição. . · • · 
Enfim, 6 caráter de extepcionalidade da reyisão constitucional instituída 

pelo art. J .º d() ADCJ' d�\' CF/1 988, clecorrente de elementos· conjunturais 
específicos, torna inj�stific�velr e pàrtanto. 1legítima, a previsão, nas Consti
tuições dos estados-m.embrgs, de realizàção de revisões constitucionais para 
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modificação de seus textos, mediante procedimentos menos rígidos do que os 
estabelecidos no art. 60 da CF/1 988. Conforme assentou o STF, "ao Poder 
Legislativo estadual não está aberta a via da introdução, no cenário jurídico, 
do instituto da revisão constitucional".' 

Para sermos exatos, o STF entende que o procedimento de modificação 
dos textos das Constituições dos estados-membros não pode ser nem menos 
rígido, nem mais rígido do que o exigido para a alteração da Constituição 
da República. O Pretório Excelso já teve oportunidade de declarar incons
titucionais dispositivos de Constituições de estados-membros que exigiam 
aprovação de emendas por quatro quintos ( 4/5) dos membros da assembleia 
legislativa, afirmando que, além de implicar restrição excessiva · à atuação do 
poder constituinte reformador, o excesso de rigidez, em vez de aumentar a 
garantia de estabi lidade de uma Constituição, aumenta o risco de rompimentos 
contrários à ordem jurídica, porquanto e liminam a necessária possibil idade 
de adaptação do texto constitucional à cambiante realidade social. 

2.2. Emenda à Constituição 

O procedimento de emenda constitucional é resultado de um processo 
legislativo especial e mais laborioso do que o ordinário, previsto para a 
produção das demais leis. Tal procedimento especial encontra-se regulado no 
art. 60 da Constituição Federal e, conforme dito antes, a sua adoção possui 
duplo escopo. 

Por um lado, a dificuldade imposta para a aprovação de emendas à 
Constituição visa a assegurar a estabilidade do texto aprovado pelo legislador 
constituinte originário, garantindo a supremacia da Constituição em relação 
às demais espécies normativas do nosso ordenamento. 

De outra parte, objetiva dotar o ordenamento jurídico de um instrumen
to legítimo para a atualização da Constituição, a fim de adaptá-la às novas 
necessidades e progressos da sociedade. 

Ao contrário do procedimento simplificado de revisão (ADCT, art. 3 .º), o 
procedimento de emenda constitucional é permanente, isto é, enquanto estiver 
em vigor a Constituição Federal de 1 988 poderá ela ser modificada mediante 
a aprovação de emenda constitucional segundo o procedimento rígido do art. 
60, desde que, obviamente, sejam observadas as limitações estabelecidas pelo 
legislador constituinte originário, adiante examinadas. 

Não é demais lembrar que, com o exaurimento da revisão constitu
cional, concluída em 1 994, o procedimento de emenda à Constituição, 

' ADl-MC 1 .722, rei. Min. Marco Aurélio, 1 0 . 1 2 . 1 997. 
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discipl inado no art. 60 da Carta da República, é o ú n ico meio legítimo de 
modificação formal do vigente texto constitucional, padecendo de i nsanável 
i nconstitucional idade a tentativa de se introduzir qualquer outro em nosso 
ordenamento. 

O processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição, bem 
mais rígido do que aquele previsto para a aprovação das emendas constitucio
nais de revisão (ADCT, art. 3 .º), está estabelecido no art. 60 da Constituição 
Federal e compreende, em síntese, as seguintes fases: 

a) apresentação de uma proposta de emenda, por iniciativa de um dos legiti
mados (art. 60, 1 a I I I ); 

b) discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos 

. dos membros de cada uma delas (art. 60, § 2.0); 

c) sendo aprovada, será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (art. 60, § 3 .º); 

d) caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não 
podendo a matéria dela constante ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa (art. 60, § 5.0). 

Reforma da Constituição Federal de 1988 

Revisão (ADCT, art. 3.0). Emenda (CF, art. 60). 

Procedimento único. Procedimento permanente. 

Procedimento simplificado Procedimento laborioso, rlgido 
(unicameral). (bicameral). 

Não pode ser criada Procedimento e limitações não 
nova revisão por EC. podem ser modificados por EC. 

Não extenslvel aos estados. Vinculante para os estados. 

ECR promulgadas pela Mesa EC promulgadas pelas Mesas 
do Congresso Nacional. da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. 

3. LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA 

É sabido que o Congresso N acional, no exercício do poder constituinte 
derivado reformador, submete-se às l imitações impostas pelo legislador cons
tituinte originário, devendo agir em estrita obediência aos seus termos, sob 
pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade. 
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Essas limitações ao poder constituinte derivado de reforma são tradicio
nalmente classificadas em quatro grupos: 

a) limitações temporais; 
b) limitações circunstanciais; 
c) limitações processuais ou fonnais; 
d) limitações materiais. 

3. 1 .  Limitações temporais 

As limitações temporais consistem na vedação de alteração das normas 
constitucionais por determinado lapso de tempo. A Constituição insere norma 
proibitiva de modificação de seus dispositivos por um prazo determinado. 

Limitações dessa ordem não estão presentes na nossa vigente Constituição. 
No Brasil, apenas na Constituição do Império, de 1 824, existiu esse tipo de 
limitação; seu art. 1 74 determinava que somente após quatro anos do início 
de sua vigência a Constituição poderia ser modificada. 

Vale registrar, de passagem, que alguns autores entendem que a Consti
tuição de 1 988 apresentava uma limitação de natureza temporal, em razão do 
disposto no art. 3 .º do ADCT: "A revisão constitucional será realizada apbs 
cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria 
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral." 

Não concordamos com essa posição, uma vez que o conceito de limitação 
temporal refere-se a um lapso de tempo durante o qual a Constituição não 
pode ser modificada. Nunca existiu, na Carta de 1 988, vedação à realização 
de modificações em seu texto por um lapso temporal determinado. Desde que 
adotado o procedimento rígido previsto no art. 60, para a edição de emendas 
constitucionais segundo o procedimento de emenda constituciona� o consti
tuinte derivado brasileiro esteve apto, a partir do dia seguinte à promulgação 
da Carta, a alterar seu conteúdo (contanto, obviamente, que respeitadas as 
demais l imitações ao poder constituinte de reforma, sobretudo as materiais 
- cláusulas pétreas). O que o art. 3.º do ADCT previa era, em uma época 
determinada ("cinco anos, contados da promulgação da Constituição"), a 
realização de uma revisão constituciona� autorizando a modificação do texto 
constitucional mediante procedimentos muito mais simples ("voto da maioria 
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral") do 
que os exigidos para a aprovação de emenda à Constituição. 

Dessarte, reafirmamos nosso entendimento: na vigente Carta Política não 
tivemos limitações de ordem temporal, porquanto, promulgado o texto consti
tucional em 5 de outubro de 1 988, já poderia ele ser imediatamente alterado 
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mediante a aprovação de emenda à Constituição segundo o procedimento de 
emenda constituciona l ,  desde que fielmente respeitadas as regras e l imitações 
impostas pelo legislador constituinte originário (art. 60). Assim, embora pelo 
procedimento simplificado de revisão (ADCT, art. 3.º) a Constituição somente 
pudesse ser alterada após cinco anos de sua promulg�ção, pelo procedimento 
de emenda ela já poderia ser imediatamente alterada, desde que observado o 
rito e as limitações prescritas no art. 60 da Carta da República. 

3.2. Limitações circunstanciais 

As limitações circunsta nciais impedem modificações na Constituição 
quando se verificam, no País, determinadas situações anormais e excepcionais, 
em que poderia estar ameaçada a livre manifestação do órgão reformador. 
Busca-se afastar eventual perturbação à l iberdade e à independência dos 
órgãos incumbidos da modificação constitucional. 

As l imitações circunstanciais reportam-se a estados de crise, tomando 
i legítimo nessas ocasiões empreender qualquer modificação constitucional .  

O constituinte de 1 988 consagrou tais limitações ao proibir que a Consti
tuição seja emendada na vigência de estado de s ítio , de i n tervenção federal 
ou de estado de defesa (art. 60, § 1 .º). 

O processo de intervenção - medida excepcional íssima, somente admis
sível nas hipóteses taxativamente autorizadas na Constituição Federal ,  por 
impl icar afastamento temporário da autonomia de ente federado - processa-se, 
sempre, do ente federativo de maior grau para o ente de grau imediatamente 
inferior. Assim, nas hipóteses constitucionalmente admitidas, a União poderá 
intervir nos estados-membros e no Distrito Federal, e os estados-membros 
poderão intervir nos respectivos municípios de seu território. 

Em hipótese nenhuma a União dispõe de competência para intervir em 
município localizado em estado-membro. 

A intervenção que obsta a promulgação de emenda à Constituição Federal 
é aquela decretada pela União. Eventuais intervenções de estados-membros 
nos municípios de seu território não terão nenhum efeito inibitório sobre a 
modificação da Constituição Federa l .  

De notar, entretanto, que, em tese, é possível que até mesmo uma interven
ção em um município venha obstar a promulgação de emenda à Constituição 
Federal. Isso porque, teoricamente, é possível que haja intervenção federal 
diretamente em município, desde que seja criado um Território Federal e 
este venha a ser dividido em municípios (CF, art. 35). Nessa hipótese (e só 
nela), se o município localizado em Território Federal mal ferir um dos valores 
prescritos pela Constituição Federal nos incisos de seu art. 35,  ficará sujeito 
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à intervenção federal  e, em consequência, durante a execução da medida, a 
Constituição Federal não poderá ser emendada. 

As l imitações circunstanciais não se confundem com as chamadas limita
ções temporais. Aquelas obstam a modificação da Constituição durante a vi
gência de situações excepcionais, de crise no Estado. Estas, quando existentes, 
impedem, durante um certo lapso temporal, contado a partir da promulgação 
da Constituição, a modificação desta, estabelecendo, com isso, um período 
durante o qual vige a absoluta imodificabi l idade do texto constitucional. 

3.3. Lim itações processuais ou formais 

As limitações processuais dizem respeito aos procedimentos especiais 
estabelecidos pelo legislador constituinte originário para o início e o trâmite 
do procedimento de emenda da Constituição, distintos do processo de ela
boração das leis. Podemos agrupá- las em quatro grupos, a saber: 

a) relativas à iniciativa de apresentação de uma proposta de emenda à Cons-
tituição (art. 60, 1 ,  II e I I I); 

b) relativas à deliberação para aprovação da proposta (art. 60, § 2.º); 

c) relativas à promulgação da emenda (art. 60, § 3."); 

d) relativas à vedação de reapreciação de proposta rejeitada ou havida por 
prejudicada (art. 60, § 5.0). 

3.3. 1. Limitações processuais ligadas à apresentação da proposta 
de emenda à Constituição 

A legitimação para a iniciativa de apresentação de uma proposta de 
emenda à Constituição (CF, art. 60, 1, I I  e I l i) é bem mais restrita do que 
a estabelecida constitucionalmente para a iniciativa das leis (CF, art. 6 1  ) . 

Com efeito, a Constituição somente poderá ser emendada mediante 
proposta: 

a) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal; 

b) do Presidente da República; 

c) de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada urna delas, pela maioria relativa de seus membros. 

No que tange à legitimação parlamentar, cabe destacar que um só con
gressista não poderá apresentar uma proposta de emenda à Constituição 
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(diversamente do que ocorre em relação à in ic iativa das leis  complementares 
e ordinárias, prevista no art. 6 1  da Carta vigente); exige-se que a proposta 
seja assinada, pelo menos, por um terço dos membros da Câmara dos De
putados ou do Senado Federal .  

Da mesma forma, uma assembleia legislativa isoladamente não poderá 
apresentar proposta de emenda à Constituição Federal .  É necessário que a 
proposta seja assinada por mais da metade das assembleias legislativas do 
País, sendo que essa assinatura deve ser previamente aprovada, na respectiva 
assembleia, por maioria simples dos votos dos deputados locais. A Câmara 
Legislativa do D istrito Federal equipara-se, para esse fim, à assembleia l egisla
tiva do estado, podendo ser uma das que assi narão a proposta de emenda. 

Por fim, vale lembrar que a Constituição Federal não estabeleceu Casa 
Legislativa in iciadora obrigatória no processo legislat ivo de emenda constitu
c ional .  Assim, a discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição 
poderão ser in iciadas em qualquer das Casas do Congresso Nacional (Câmara 
dos Deputados ou Senado Federal). 

3.3 . 1 . 1 .  Ausência de participação dos municípios 

Ao contrário do que ocorre com os estados-membros e o Distrito Federal, 
os municípios não dispõem de legitimidade para apresentação de proposta 
de emenda à Constituição Federal .  

Em verdade, os municípios não têm nenhuma participação, direta o u  indireta, 
no procedimento de modificação da Constituição Federal .  Esse é um aspecto 
peculiar ao nosso Estado federado, haja vista que nas federações tradicionais 
uma característica sempre presente é o direito de participação de todos os entes 
federados na formação da vontade nacional (o que, repita-se, não acontece no 
Brasi l ,  pois os municípios não têm representação no Legislativo federal). 

3 .3 . 1 .2. Ausência de iniciativa popu lar 

Ao contrário do que foi previsto em relação ao processo legislativo de 
elaboração das leis ( CF, art. 6 1 ,  § 2 .  º), não foi contemplada pela vigente Carta 
da República a possibil idade de iniciativa popular no processo de emenda da 
Constituição, isto é, os cidadãos não dispõem de legitimidade para apresentar 
uma proposta de emenda à Constituição. 

3 .3 . 1 .3. Ausência de iniciativa reservada 

Por fim, é de relevo destacar que o legislador constituinte não estabeleceu, 
no procedi mento de emenda à Constituição Federal ,  a chamada iniciativa 
reservada ou privativa. 
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É sabido que no processo legislativo de aprovação das leis, a Constituição 
prevê, em relação a certas matérias, a chamada iniciativa reservada, signifi
cando que, em relação a elas, o início do processo legislativo fica dependente 
de iniciativa daquela autoridade apontada constitucionalmente. É o que se 
verifica, e.g. , no art. 6 1 ,  § 1 .0, da Carta Política, que reserva ao Presidente 
da República a iniciativa das leis sobre as matérias ali arroladas; no art. 93 
da Constituição, que reserva ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa da lei 
complementar que disporá sobre o Estatuto da Magistratura. 

Entretanto, o legislador constituinte não instituiu iniciativa reservada em 
se tratando de proposta de emenda à Constituição Federal. As hipóteses de 
reserva de iniciativa previstas na Constituição somente são aplicáveis quando 
as respectivas matérias são disciplinadas mediante te� isto é, os casos de 
iniciativa reservada dizem respeito à apresentação de projeto de lei (e não 
de proposta de emenda à Constituição). 

Significa dizer que, em se tratando de emenda à Constituição, a iniciativa 
é sempre concorrente, ou seja, os legitimados concorrem entre si quanto à 
apresentação da proposta de emenda à Constituição. Qualquer um dos legi
timados (um terço dos membros de uma das Casas Legislativas, Presidente 
da República ou mais da metade das assembleias legislativas) poderá apre
sentar proposta sobre quaisquer matérias (desde que não estejam, por óbvio, 
gravadas como cláusulas pétreas, como insuscetíveis de abolição), até mesmo 
sobre aquelas que, em projeto de lei, encontrem-se no âmbito da iniciativa 
privativa ou reservada. 

Exemplificando: a iniciativa de lei que disponha sobre aposentadoria dos 
servidores públicos é privativa do Chefe do Executivo (CF, art. 6 1 ,  § 1 .º, 
II, "c"). Logo, para que essa matéria seja legitimamente tratada por meio 
de lei é imprescindível que o processo legislativo de elaboração da lei seja 
desencadeado pelo Presidente da República. Se a iniciativa for de qualquer 
um dos outros legitimados no processo legislativo das leis complementares 
e ordinárias (CF, art. 6 1  ) , a lei resultante será inválida, porquanto padecerá 
de insanável inconstitucionalidade formal (decorrente do vício de inicia
tiva). Entretanto, caso essa mesma matéria venha a ser tratada por meio 
de emenda à Constitu ição, não há óbice constitucional a que qualquer 
dos legitimados a iniciar o processo legislativo de emenda da Constituição 
apresente a proposta. 

3.3.2. Limitações processuais ligadas à deliberação sobre a proposta de 
emenda à Constituição 

Uma das mais importantes limitações processuais impostas pelo legisla
dor constituinte ao poder de reforma diz respeito à rigidez do procedimento 
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legislativo de aprovação de urna emenda à Constituição, estabelecida nos 
termos seguintes (CF, art. 60, § 2.0): 

§ 2.º A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

O legislador constituinte optou pela imposição de duas restrições ao 
processo de deliberação de emenda, a fim de dificultar a sua aprovação: o 
quorum (de aprovação) qualificado de três quintos dos membros da respectiva 
casa e a necessidade de votação em dois turnos distintos, em cada uma das 
Casas Legislativas. 

Regimentalmente, as Casas Legislativas estabelecem um interstício mí
nimo entre a deliberação do primeiro e do segundo turno. Na Câmara dos 
Deputados, esse interstício mínimo é de cinco sessões ordinárias (art. 202, 
§ 6.0, do Regimento Interno) e no Senado Federal é de cinco dias úteis (art. 
362 do Regimento Interno). 

3.3.2. 1 .  Ausência de "Casa revisora" 

No processo de emenda à Constituição Federal, não há que se falar, 
propriamente, em Casa revisora do projeto aprovado na Casa iniciadora, 
urna vez que a segunda Casa Legislativa não estará apenas revisando o texto 
aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda, como acontece no 
processo legislativo de elaboração das leis (CF, art. 65). 

. 

Com efeito, no processo legislativo das leis ordinárias e complementares, 
há preeminência da Casa iniciadora. Nele, a Casa revisora, embora tenha a 
possibilidade de rejeitar e arquivar o projeto aprovado na Casa iniciadora, 
não tem liberdade para detenninar o texto final da lei. Isso porque, se a 
Casa revisora simplesmente aprovar o texto recebido da iniciadora, terá sido 
desta a redação; se a Casa revisora emendar o texto, será sempre obrigatório 
seu retomo à iniciadora, que apreciará as emendas, podendo rejeitar todas 
e mandar para sanção o texto original, conforme havia sido por ela inicial
mente aprovado. 

No processo legislativo de emendas à Constituição, diferentemente, a 
segunda Casa recebe o texto aprovado na Casa anterior e o aprecia como 
novo, com ampla liberdade de alteração. Se efetuar alterações substanciais, 
o texto retomará para a primeira Casa, mas não para a simples apreciação 
de emendas; esta apreciará todo o novo texto recebido da segunda Casa. Se 
a primeira Casa modificar novamente o texto, ele mais uma vez terá que 



624 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

ser remetido à segunda Casa, e assim por diante, até que a matéria tenha 
recebido votos favoráveis de, pelo menos, 3/5 dos membros de ambas as 
Casas, em dois turnos de votação. 

Examinemos uma situação hipotética. 

Suponha-se que o Presidente da República tenha apresentado à Câmara 
dos Deputados um projeto de lei visando à fixação do valor do salário mí
nimo em R$ 1 .000,00. Aprovado esse valor pela Câmara dos Deputados, o 
projeto foi encaminhado ao Senado Federal, que houve por bem emendá-lo, 
majorando o valor para R$ 1 .200,00. Uma vez emendado, o projeto de lei 
deve retomar à Câmara, para apreciação da emenda. Nesse caso, a Câmara 
dos Deputados poderá aprovar a emenda do Senado Federal (situação em que 
o projeto de lei será encaminhado ao Presidente da República, para sanção 
ou veto, consignando o valor de R$ 1 .200,00) ou rejeitar a modificação 
introduzida pelo Senado Federal, situação em que seguirá para a sanção 
presidencial o projeto contendo o valor por ela anterionnente aprovado (R$ 
1 .000,00). Observe-se que, em se tratando de projeto de lei, em caso de 
dissenso no tocante à matéria objeto de emenda parlamentar, prevalecerá a 
vontade da Casa iniciadora. 

Agora, suponha-se que esse mesmo valor para o salário mínimo (R$ 
1 .000,00) tenha sido apresentado pelo Presidente da República à Câmara 
dos Deputados em uma proposta de emenda à Constitu ição. Aprovado 
pela Câmara dos Deputados, em dois turnos de votação, por deliberação 
de 3/5 de seus membros, o valor proposto pelo Presidente da República 
(R$ 1 .000,00), a proposta é encaminhada ao Senado Federal, que, em dois 
turnos de votação, e por deliberação de 3/5 de seus membros, majora o 
valor para R$ 1 .200,00. Nessa situação, como houve alteração substancial 
do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, a proposta retomará à Câ
mara dos Deputados. Mas, agora, por se tratar de proposta de emenda à 
Constituição, a Câmara dos Deputados não poderá simplesmente rejeitar o 
valor aprovado pelo Senado Federal (R$ 1 .200,00) e fazer prevalecer a sua 
vontade (R$ 1 .000,00). Na verdade, a emenda à Constituição só poderá ser 
promulgada quando o mesmo valor do salário mínimo for aprovado pelas 
duas Casas Legislativas, em dois turnos, com deliberação de, pelo menos, 
315 dos seus membros. 

3.3.2.2. Alteração substancial 

Dispõe a Constituição Federal que a proposta de emenda deverá ser 
discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros (art. 60, § 2.º). 
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Em consonância com o texto expresso da Constituição, portanto, a pro
posta, para ser aprovada, deve, necessariamente, ter o seu texto aprovado 
pelas duas Casas Legislativas, nos dois turnos de votação, com a deliberação 
qualificada de, no mínimo, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
Se a matéria for aprovada nos dois turnos na primeira Casa, mas não o for 
nos dois turnos na segunda Casa, a proposta não estará aprovada. 

Entretanto, têm ocorrido casos em que, durante a deliberação na segunda 
Casa Legislativa, são suprimidos ou modificados certos dispositivos do texto 
aprovado na Casa que iniciou a votação e, mesmo assim, a emenda é promul
gada pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, sem o retomo da matéria 
para apreciação da Casa em que teve início a tramitação da proposta. 

Essa prática, verificada na aprovação de algumas importantes emendas, 
recebeu o aval do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que somente 
é obrigatório o retomo quando a modificação na segunda Casa Legislativa 
implicar alteração substancial no texto da proposta de emenda à Consti
tuição aprovado na primeira. Se a modificação do texto por uma das Casas 
Legislativas não importar em mudança substancial do seu sentido, a proposta 
de emenda constitucional não precisa retomar à Casa iniciadora.2 

3.3.2.3. Inexistência de interstício m ínimo entre os turnos de 
votação 

A Constituição Federal determina que a proposta de emenda seja discutida 
e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos (art. 60, 
§ 2.0). Entretanto, o texto constitucional não fi xou u m  intervalo temporal 
mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas 
à Constituição. 

Com efeito, em dois outros processos legislativos especiais, o legislador 
constituinte exigiu, expressamente, um interstício mínimo de dez dias entre 
os dois turnos de votação da proposta: na aprovação da lei orgânica do 
município (CF, art. 29) e da lei orgânica do Distrito Federal (CF, art. 32). 
Logo, poderia tê-lo feito, também, no processo legislativo de aprovação de 
emenda à Constituição Federal, mas não o fez. 

Diante dessa omissão constitucional, o Supremo Tribunal Federal firmou 
o entendimento de que não contraria a Constituição Federal a aprovação de 
proposta de emenda, em dois turnos de votação, em sessões sequenciais, 
sem a observância de interstício mínimo, ainda que o regimento interno da 
Casa Legislativa o preveja (por exemplo, o art. 362 do Regimento Interno 

2 ADI 2.666/DF, rei. Min. Ellen Gracie. 



626 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

do Senado Federal exige um interstício mínimo de cinco dias úteis entre 
os dois turnos de votação). Com base nessa orientação, o STF considerou 
formalmente válida a Emenda Constitucional 62/2009, votada e aprovada, no 
Senado Federal, em duas sessões realizadas no mesmo dia (2 de dezembro 
de 2009), com menos de uma hora de intervalo entre uma e outra.3 

3.3.3. Limitações processuais ligadas à promulgação da emenda 

A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (CF, 
art. 60, § 3.º). 

As emendas à Constituição não se submetem à promulgação pelo Chefe 
do Executivo; esta ocorre no âmbito do próprio Poder Legislativo. 

As emendas à Constituição resultantes do procedimento do art. 60 da 
Constituição Federal são promulgadas, conjuntamente, pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 

As emendas constitucionais de revisão - ECR, aprovadas durante o pro
cesso de revisão constitucional (ADCT, art. 3 .0), foram promulgadas pela Mesa 
do Congresso Nacional, porquanto eram aprovadas em sessão unicameral do 
Congresso Nacional (e não pelas duas Casas Legislativas, separadamente). 

As emendas à Constituição seguem numeração distinta daquela atribuída 
às leis (EC 1 ,  EC 2, EC 3 etc.). 

As emendas constitucionais de revisão - ECR possuem numeração pró
pria, distinta da numeração dada às emendas aprovadas com fulcro no art. 
60 da Carta da República. 

3.3.3. 1 .  Ausência de sanção ou veto 

As propostas de emenda à Constituição não se submetem à sanção ou 
veto do Chefe do Executivo. 

Aprovadas nos termos do procedimento estabelecido no art. 60, § 2.º, 
da Constituição, são elas diretamente promulgadas pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 

Desse modo, podemos concluir que a única participação do Chefe do 
Poder Executivo federal no processo de emenda da Constituição ocorre, se 
for o caso, no momento da iniciativa, uma vez que ele é um dos legitimados 
para apresentar uma proposta de emenda à Constituição (CF, art. 60, I I). A 
partir daí, todo o procedimento desenvolve-se no âmbito do Legislativo, com 
a discussão, aprovação e promulgação do texto final da emenda. 

3 ADI 4.425/DF, rei. orig. Min. Ayres Britto, red. pi o acórdão Min. Luiz Fux, 13 e 14.03.2013. 
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3.3.4. Limitações processuais ligadas à vedação de reapreciação 
de proposta rejeitada ou havida por prejudicada 

627 

Estabelece a Constituição Federal que a matéria constante de proposta 
de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma sessão legislativa (CF, art. 60, § 5.0). 

Parte da doutrina denomina essa limitação processual de "princípio da 
irrepetibilidade de projeto"; visa o princípio a impedir a repetição de apre
ciação, numa mesma sessão legislativa, de matéria rejeitada ou havida por 
prejudicada em proposta de emenda anterior. 

É de notar que essa limitação possui natureza absoluta, isto é, em hipótese 
nenhuma a matéria rejeitada ou havida por prejudicada poderá constituir ob
jeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Nesse ponto, é importante 
destacar que essa regra é distinta daquela estabelecida para a hipótese de 
rejeição de um projeto de le� prescrita no art. 67 da Carta da República. 

Com efeito, em relação ao projeto de lei rejeitado, estabeleceu o legisla
dor constituinte que a matéria dele constante somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67). 

Assim, a matéria constante de um projeto de lei rejeitado poderá ser 
reapreciada, na mesma sessão legislativa, em novo projeto de lei, desde que 
haja solicitação de maioria absoluta dos membros de uma das Casas Legis
lativas (art. 67). Contrariamente, a matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada não poderá, em nenhuma circunstância, 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5 .º). · 

3.4 .  Limitações materiais 

As limitações materiais, como deflui de seu nome, excluem determinadas 
matérias ou conteúdos da possibilidade de abolição, visando a assegurar a 
integridade da Constituição, impedindo que eventuais reformas provoquem a 
destruição de sua unidade fundamental ou impliquem profunda mudança de 
sua identidade. 

As limitações materiais são tradicionalmente divididas em dois grupos: 
limitações explícitas e limitações implícitas. 

As limitações materiais explícitas correspondem àquelas matérias que 
o constituinte definiu expressamente na Constituição como não passíveis de 
supressão. O próprio poder constituinte originário faz constar na sua obra 
um núcleo inderrogável .  Essas limitações inserem-se, pois, expressamente, 
no texto constitucional. 



628 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Peulo & Marcelo Alexandrino ---� . -
Na vigente Constituição, estãÔ prescritas - �() �rt 60, § 4,0, segundo o 

qual "não será objeto de delibéração a proposta- c:te em�nda 'tendente a abolir: 
a forma federativa de Estado; o votõ dire.to, §.ecreto, universal · e periódico; 
& .,cparação dos Poderes; os direitos e garantias · individuais'.'. São essas as 
denominadas "clá�sulas pétreas expressfis'' ; > \ . < 

As limitações materiai� irripl ícifas concem�m a matérias que, apesar de 
não mencionadas _ápressamente no texto cors��t�ciona.l .co�o .:insuprim

.
íveis, 

estão impliéitamel')te fora do akance .do poden de 
·
re[()rma, sob ipena de rup

tura da ordem constitucional. Isso porque, ·caso pudé�sem ser modificadas 
pelo poder constituinte derivado, de nada adia11taria a pi-evisão expressa das 
demais limitações. São apontadas pela :doútriria ; três importantes limi�ações 
materiais implícitas, a saber: 

' · · 
a) a titularidàde do poder constituinte originário,>pbis uma �efonna cons

titucional, obra do poder constituinte constituído, não pode -mudar o titular 
do poder que cria o próprio poder reformador (a criatura não poder retirar 
do criador essa qualid.ade); 

b) a titularidade do poder constituinte derivado, pois quem a estabelece é o 
poder constituinte originário, único poder legitimado para detenninar quem 
tem compet�ncia para alterar a Constitujçiio .. (e . •  () Bf9Cessq ,mediante o. qual 
isso pode ser feito); um poder constituído não pode autorizar a modificação 
da Constituição por outro poder constituído; 

· 
Essa limim.ção material implícita visa a e�itar

<
�llf o titular do poder 

constituinte derivado reformador delegue suàs ;tribuições ou as renul')cie em 
favor de qualquer outro órgão constituído. Um ��empl() ele desrespeito a essa 
espécie de limitação implícita foi o que tivemos na Alemanha nazista, em 
que foram concedidos plenos poderes constituçionais a Hitler, por meio da 
Lei de 24.03. 1 933 (citação de Celso Ribeiro B�stos), 

No Brasil, a fim de i lustrar o despautério' que · resultài"ia da refutação 
a essa limitação implícita, if!lagine-se, a título de exemplo; uma emenda 
constitucional autorizando o .Presidente da .RejJúbli<?�>a, mrdiante

. 
decreto, 

modificar a vigente Constituição. Essa emenda, evidénfomente/ padeceria de 
flagrante inconstitucionalidade, por implicar afronta à divisão de competências 
estabelecida pelo poder constituinte originário. 

c) o próprio processo de modificitção da Co�stituição (revisão e eme�da), 
bem como ()S artigos .que est_abélecem todas; as · liíllí .tações �)(plícitas· impos
tas pelo constituinte originário, pois, caso contt�rio, o poder constituinte 
derivado poderia alargar indefinidamente suà esfe� .. de atuaçã<) (poderia até 
mesmo trans.formar a constituiÇã0 rígida ei}1 flF,xível, eliminando, assim,• a 
própria distinção entre poder cons\ituiiite originário e derivado). 

· ·  
- ·--· - . ,_. . " '· . __ -__ - - ·, ·� 

' 



Cap •. 9 .• MQDlf'IÇAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 < .·�-: __ -:,/:-<_�)- .��, ,�- ' , '; ' ':::::�::::_�\ \ -( _ _ � 
629 

, Est<l lÍttima constitiiÍ � mais destac(lda limitação mat�rial implícita: a 
proibição. de ipodificaç�() �as normas constitucionais que estaheleçem as res
triçõ�s ��pressas ª? pod�rc 9e modificaçãó ga · Constituição. Veda, dessarte, a. 
alteração/ <.fos. gi,§gosiH'll.()§ <cgnstitjicio11ais qlle fixam as regnl§ e as limitações 
para · m.<><.fipcação · dá Sgn§�ituição. -N,o vige1ite texto constituciona1, como 
decorrência dessa lirriitaçã() . material · impJícita;' resta impedida, a introdução 
de modificações substanciai.s ilo �rt� 60 da Constituição, que estabelece as 
restri

.
ções .exp�essas ,ao poger' de emenda _constitucional, bem como no art: 

3 .º do Ato das Disposi?(}es' Constitucionais Transitórias·, que disciplina o 
procedi111ent() de r�sir�g ; ggn§titu�ion,al. 

O reconheci�ento d<!.§§ª. limitação material implícita impÕe-se pela mais 
elementar lógica: caso 'fos�ê possível ao poder reformador alterar as regras e 
limitações estabelecidas pelo poder constitúinte originário para sua atuação, 
tal mediçia implicaria completa fraude à obra originária. 

Para ilustrar o sg?f�git(), suponha-se que fosse legítimo ao poder re
formador mo.dips�r .() Pf9F�g.imento estabelecido pelo legislador .constituinte 
originário par� : emencfa -da •Constituição \de 1 988. O Congresso Nacional 
poderia, então, por meio da aprovação de uma emenda à Constituição, dar 
nova redação ao art. 60,_ § 2.0, alterando a (!Xigência de deliberação e o trâ
mite processual para aprovação de futuras emendas. Digamos que, pela nova 
redação, o dispositivo passasse a permitir'que uma emenda fosse aprovada 
por delib�raç�o de maiori�·�imples, em um só turno de discussão e votação 
nas duas Casas Legislativas� · 

· · 
Ora, não é dificil p�rceber que essa m�dificação perpetrada pelo poder 

constituinte reformador implicaria uma insofismável fraude à obra do poder 
constituinte originário, afastando o grau de estabilidade originariamente im
posto ao texto por ele elaborado. Nessa situação, o pode� reformador estaria, 
em verdade, transfofm(lll<i<> � nossa Constituição de rígida em flexível, por
quanto, a partir da·_modificação introduzida no art. 60, seria··possível alterar 
o texto constitucional pelo mesmo procedimento singelo de . elaboração das 
leis ordinárias (maioria simples, em um só turno de votação). 

3.4. 1. ., A expressão "não será objeto de deliberação" 

Ac) estatufr . as cláÚsÚIª� pétreas expressas: dispõe o -_art:,_60, § 4.0, da 
ConstituiÇão' Federal que ''não será objet9 de deliberação'' .él proposta de 
emendá tendente a abolir.uinà _(ou rriais) das matérias ali arrol;idas. -.. , >, . .  . .  - � -- :-.. 

Percebe-se, de prontó�--que - a intenção dÔ-legislador co11stituinte foi afir� 
mar, com vee!nência; :à jll1J>ºssibilidade de aprovação de propos.ta que afronte 
cláusula pé.t���·

. 
inm�ciindo r �.t( mesmo que5ela�seja levadà à d(!liberação nas 

Casas .. do Copgt.�ss() 1'Jasiopal, dada a grayidade de tal congt1ta, -atentatória 
à supremaéia da nossa .Carta Política. 

- . 
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Nossa Corte Maior tem reconhecido a essa expressão o significado que, 
a nosso ver, o legislador constituinte efetivamente quis lhe emprestar, qual 
seja, o de que uma proposta tendente a abolir cláusula pétrea não deve, 
sequer, ser objeto de deUberação no Congresso Nacional. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o cabimento 
de mandado de segurança, impetrado por um dos congressistas da Casa 
em que tramita a proposta, diretamente perante o Tribunal, com o fim de 
sustar o trâmite da proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea, sob 
o argumento de que, nessas situações, a inconstitucionalidade diz respeito 
ao próprio andamento do processo legislativo, e isso porque a Constituição 
exige - em face da gravidade da lesão, caso consumada - que nem mesmo 
se chegue à deliberação, proibindo-a peremptoriamente. A inconstitucionalí
dade, se existente, já está configurada antes de a proposta se transformar em 
emenda constitucional, porque o próprio processamento, por si só, desrespeita 
frontalmente a Constituição. 

É interessante observar que, nessa situação, temos a possibilídade de 
instauração de controle incidental de constitucionalidade diretamente pe
rante o Supremo Tribunal Federal, desde que por iniciativa de membro do 
órgão parlamentar perante o qual se ache em curso a proposta de emenda 
à Constituição. 

Por fim, deve-se alertar que nossa Corte Suprema tem enfatizado que 
esse controle judicial preventivo - exercido sobre proposta de emenda à 
Constituição manifestamente ofensiva a cláusula pétrea - é excepcional, e só 
pode incidir sobre aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa 
das Casas do Congresso Nacional.4 

3.4.2. A expressão "tendente a abolir" 

Essa expressão, vazada no caput do § 4.0 do art. 60 da Carta, aponta o 
verdadeiro sentido e alcance das chamadas cláusulas pétreas. 

Da expressão "tendente a abolir" infere-se, com segurança, que nem 
sempre a aprovação de uma emenda à Constituição tratando de uma das 
matérias arroladas nos incisos do § 4.0 do art. 60 afrontará cláusula pétrea. 
Somente haverá desrespeito a cláusula pétrea, caso a emenda "tenda" a su
primir uma das matérias ali arroladas. O simples fato de uma daquelas ma
térias ser objeto de emenda não constitui, necessariamente, ofensa a cláusula 
pétrea (expressões, muitas vezes utilizadas pela doutrina e pelos tribunais, 
tais como "cláusula de imutabilidade", "núcleo imodificável", "cláusula de 
imodificabilidade", "intangibilidade absoluta", devem ser compreendidas como 

• MS 32.033/DF, red. pi o acórdao Mln. Teori Zavascki, 20.06.20 1 3. 
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verdadeiras hipérboles, cunhadas com o escopo de se enfatizar a importância 
das matérias que receberam do constituinte originário a especial proteção 
ora em estudo). 

Um exemplo de emenda constitucional versando matéria protegida pelo 
manto de cláusula pétrea, sem que se possa cogitar inconstitucionalidade, 
tivemos com o acréscimo de mais um inciso à enumeração dos direitos 
fundamentais do art. 5.0 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucio
nal 45/2004 (inciso LXXVIII: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação"). 

Nesse caso, embora a EC 45/2004 tenha versado sobre direito individual, 
matéria expressamente gravada como cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4.0, 
IV), certamente não há que se falar em inconstitucionalidade, por ofensa 
a limitação material, haja vista que não houve, por parte do legislador 
derivado, "tendência a abolir" qualquer direito fundamental (ao contrário, 
o constituinte reformador acrescentou novo direito individual expresso ao 
catálogo dos direitos fundamentais estabelecido pelo legislador constituinte 
originário). 

Essa expressão funciona, assim, como um divisor de águas, para o fim 
de se verificar se determinada emenda desrespeita, ou não, cláusula pétrea. 
Apresentada uma proposta de emenda cuidando de uma daquelas matérias, 
deve-se perquirir se há, em decorrência de seu texto, uma "tendência" à 
abolição, à supressão, ao enfraquecimento das referidas matérias. Se houver, 
padecerá a proposta de inconstitucionalidade; caso contrário, não existirá 
afronta a cláusula pétrea. 

É mister atentar, todavia, que não somente serão inconstitucionais as 
emendas que suprimam, por inteiro, matérias expressas nos incisos do § 
4.0 do art. 60 da CF/1 988. Não há necessidade, por exemplo, de que, em 
relação ao voto ou à forma federativa de Estado, a emenda literalmente 
declare: "fica abolida a forma federativa de Estado" ou "fica abolido o 
voto direto, secreto, universal e periódico". O dispositivo veda a elabo
ração de emenda que trate das referidas matérias tendendo a aboli-Ias, o 
que inclui disposições que possam acarretar o seu enfraquecimento ou a 
sua descaracterização. 

Assim, por exemplo, uma emenda que atribuísse a qualquer dos Poderes 
da República competências que a Constituição só outorga a outro importaria 
tendência a abolir o principio da separação dos Poderes. De igual modo, é 
sabido que nossa Federação assenta-se na autonomia assegurada a todos os 
entes políticos (CF, art. 1 8). Essa autonomia está garantida pela capacidade 
de auto-organização, de autogoverno e de autoadministração de cada um dos 
entes federados. Logo, uma emenda que suprima, ainda que parcialmente, uma 
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dessas capacidades, será inconstitucional, uma vez que apresenta tendência 
a abolir a forma federativa de Estado. Seria o caso, e.g. , de uma emenda 
que passasse ao governador de estado a competência para a organização e 
fiscalização dos serviços públicos prestados pelas municipalidades de seu 
território; tal disposição, sem dúvida, indicaria tendência a abolir a forma 
federativa de Estado, por retirar parcela significativa da autonomia dos mu
nicípios, derruindo o equilíbrio de nossa Federação, conforme desenhado 
pelo constituinte originário. 

Por outro lado, como se disse, o simples fato de uma emenda versar 
sobre assunto gravado como cláusula pétrea não a toma inconstitucional. É 
que o texto proíbe tão só emenda "tendente a abolir" as matérias enume
radas no § 4.º do art. 60 (incisos I a IV). Assim, caso o texto da emenda 
não restrinja os direitos e garantias individuais, não enfraqueça a forma 
federativa de Estado etc., não há que se cogitar ofensa a cláusula pétrea. 
É essa a. orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos 
da qual, literalmente, "as limitações materiais ao poder constituinte de 
reforma, que o art. 60, § 4.0, da Lei Fundamental enumera não significam 
a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, 
mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja 
preservação nelas se protege".5 

3.4.3. Clóusula pétrea e "os direitos e garantias individuais" 

A Constituição Federal, no Título II, dedicado aos direitos e garantias 
fundamentais, destinou ·o Capítulo I aos direitos e deveres individuais e co
letivos, enunciando estes no art. 5.0 e em seus setenta e oito incisos. 

Ao apontar as matérias protegidas com o manto de cláusula pétrea, o 
legislador constituinte gravou com essa cláusula assecuratória "os direitos e 
garantias individuais" (CF, art. 60, § 4.0, IV). 

Em face desse tratamento constitucional, resta-nos examinar se somente 
são inabolíveis os direitos e garantias expressamente enumerados no art. 5.0 
da Carta Política, ou se, também, outros direitos e garantias dispersos no 
texto da Constituição estão acobertados pela proibição de supressão. Em 
outras palavras, faz-se mister responder à indagação seguinte: estariam pro
tegidos sob o pálio da cláusula pétrea exclusivamente os direitos e garantias 
arrolados no art. 5.0 da Constituição Federal? 

O Supremo Tribunal Federal decidiu que não, entendendo que a garantia 
insculpida no art. 60, § 4.0, IV, da CF alcança um conjunto mais amplo de 

• MS 23.047-MC, rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11 .2003. 
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direitos e garantias constitucionais de caráter individual dispersos no texto da 
Carta Magna. 

Nesse sentido, considerou a Corte que é garantia individual do contribuin
te, protegida com o manto de cláusula pétrea, e, portanto, inafastável por 
meio de reforma, o disposto no art. 1 50, III, "b'', da Constituição (principio 
da anterioridade tributária), entendendo que, ao pretender subtrair de sua 
esfera protetiva o extinto IPMF (imposto provisório sobre movimentações 
financeiras), estaria a Emenda Constitucional 3/ 1993 deparando-se com um 
obstáculo intransponível, contido no art. 60, § 4.º, IV, da Constituição da 
República.6 

Em outra oportunidade, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2.0 
da Emenda Constitucional 52, de 08.03.2006, no tocante à determinação 
de aplicação da regra introduzida por essa emenda (fim da verticalização 
nas coligações partidárias) às eleições de 2006, deixou assente o Tribu
nal que o principio da anterioridade eleitoral (art. 1 6) constitui cláusula 
pétrea, por "representar uma garantia individual do cidadão-eleitor, de
tentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e a quem 
assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança 
e de certeza j urídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à 
disputa eleitoral".7 

3.4.4. Vedação à "dupla revisão" 

Questão debatida na doutrina diz respeito à possibilidade de supressão 
ou de alteração substancial de matérias objeto de cláusula pétrea por meio 
de procedimentos especiais de reforma. 

Há autores de renome que defendem essa possibilidade, por considerarem 
absurda a ideia de proibição de mudança de qualquer norma da Constituição; 
entendem que a alteração ou supressão de dispositivos constitucionais sempre é 
possível, desde que realizada de acordo com o Direito e visando às necessida
des do bem-estar social. Para eles, uma vedação absoluta à mudança do texto 
constitucional segundo as regras do Direito equivaleria a deixar a possibilidade 
de modificação, tão somente, para uma revolução, para o uso da força, o que 
não seria razoável (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Jorge Miranda). 

Desse modo, para os defensores dessa tese, o que a Constituição estabe
leceria em favor das cláusulas pétreas seria, tão somente, uma rigidez maior, 
maiores exigências para a sua modificação ou revogação, não uma proibição 
absoluta. Enquanto as demais normas constitucionais poderiam ser revogadas 

e ADI 939/DF. rei. Min. Sydney Sanches, 15.09.1993. 
1 ADI 3.685, rei. Min. Ellen Gracle, 22.03.2006. 
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por meio de procedil1le�to or<!inárlo de aJ>fóVaÇãb d� reforma co�tituCionâ1; as 
matérias gravadas como cláusulas ·pétr�s. s�tjam .. êl�pl��n� )rotegidas, isto é, 
para modificá-las, seria preciso, primeiro, re�ogar a él;iusuta .pétrea e, depois, 
alterár,as·disposiçõés sobre a ma�éna em questãô, �té então protegidai Enfün, 
'uma cláusula pétrea poderia ser superada, desde que segundo o procedimento 
denolnina�o "dupla revisão". , · · ·· ·. · · · · · · ·  

Exemplificando: na yigente Constituição, os direitos e garantias individuais 
estão gravados como cláusulas pétreas (CF, àrt: §O; § 4.0, IV). Portanto� o poder 
de refomrá"não J>oderia, por m,eio de uma emefida à Co.nstituição, sup�mir um 
direito ou uma garantia individual,constjtuci()natme�te prevista, porque estaria 
contrariando cláusula pétrea expressa. Éptretimto,. pàt.r ós defensores da dupla 
revisão, o poder de refonna pooerifl superai. �ssa y�çã9, por meio da apro
vação de duas emendas consecutivas: na primeira,' suprilniria da Constituição 
tal cláusula pétrea; na segunda, não existindq ínais · a cláusula pétrea no texto 
constitucional, .atingiria o direito ou a garantia individual almejada. 

A tese da 'dupla revisão não é aê�i�' �ntr� · hós/ pois esoarra' em uma 
outra cláusula pétrea, esta implícita. Com efeito,,i;:()nfonne enfatizamos antes, 
estão proibidas· as reformas que tenham por objeto modificação substanéial 
do art. 60· da Constituição, que estabelece Ó ·procedimentc:i' e os limites para 
a atuação do poder constituinte derivado. Essa, áliás, é a razão de ser de tal 
êtáusula pétrea implícita: sem ela, procedimentos como o de "dupla revisão" 
permitiriam ao constituinte reformador ·aru,3.f selll. . q�à.lquer

. 
lilll.ite, possibili

tando, até', que ele conferisse a si mesmo tbdas ati . prérrogátivas inerentes ao 
poder constituinte origin�rio. Dessarte;·prevalec�' ha, ?<Jutri�a a orientação de 
que, nas Constituições que estabelecem proibições expressas de emendas sobre 
determinadas matérias, os dispositivos que coritêm tais' proibições também são 
imodificáveis. Cuida-se ·da mais relevante limitação/material implícita ao 
poder de reforma, que obsta à supressão das limita:Ções expressas de qualquer 
ordem, esta:belecidas no art. 60 da Ca['fa �ll R�púpli9�. 

·. Umttações 
·'ab Poder · 
éons11úilnte 
' Der!Vaélo 

, na CF/88 

Temporais - Não' Hà 

t A Jitularida�e do Poder · 
,..;.-..-----'"-> ,\ ' ,,Constituinte ()riginario e 

· . . C>tíri�a�> 
> ••..•• .•• •• . • �----'· • o Próprio Próced1�ri1� de 

MOdificaçã� da Constituição 
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4. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO DE EMENDA ., .. . , 
C) fatÓ d� rió$�ó;c�llstituinte:ôrigillário havei \iiretamerite estabelecido no 

texto constitucional utit�·série de exigências concernentes ao procésso legislativo 
de proq�Ção de emenâàs à ConstituiÇão tem como corolário a possibilidade de 
aferiçãó, .Pel() Pod�f, JH�iciário, da · observância dos requisitos procedimentais 
e, se for o ciiso,i d�; �pamento do processo legislatjvo mediante a declaração 
incidental de' iríconstitucionalidade àtinente à sua tramitação. 

EsS'e "conlrÓle judicial do processo legislatiyÕ, entretanto, não se con
funde, nem é suce�âneo, do C()ntrole abstrato de constitueionalidade das 
leis. N.() pontr()le Jp.��·$jal . do processo legislativo não se .�está apreciando 
um ato �onnatfvo( qu�nto a seus .�spe;ctos fonnaf e material, como ocorre_ 
no contrple abstrafo''qas nonnas; o que se verifica é a adequação de um 
procedimento concreto de produção nonnativ? 'às exigências constitucio
nalmente estabelecidas. 

Cas9 s.e conêlu� g�Ja inobservância de requi
.
sitos procedimentais plasma

dos rio téxto • da Cóõstituição, tranca-se o processo legislativo com base na 
declaraçãó incidental .da inconstitucionalidade do procedimento. 

Trata-se, portanto, de um controle repressivo do processo de deliberação 
e de ulll �º'1tr�fo pr�y�ntivo, porquanto impede a edição da· nonna eivada 
do vfci() maior (o STF' tem, etn alguns julgados, se referido ao controle do 
processo legislativo como controlec''difuso", com o fim de deixar claro que 
não se trata de um sucedâneo do controle abstrato das nonnas; observamos, 
entretanto, que a expr�ssão "controle difuso", nesse caso, pode levar a uma 
noção )lllgrecisa�\il?1ª· \yez que não há possibilidade de apreciação do pro
cesso legislativo por tôêlos os Órgãos do Poder Judiciário - como ocorre no 
controle difuso ou in êoncreto de constitucionalidade das demais normas -, 
mas, tão ·somente, erti se tratando de emendas à Constituição da República, 
pelo Supremo Tribunal . Federal) . . ; . . '' ' .,  ., 'i ' · ' "· : ,:·· . · ·, ·, . . � 

.() sp re6ónnçf�·:9 "cabimentp do mandado de segurança em hipóteses 
em que a vedaÇão �onsptucional se 'dirige ao próprio processamento da lei ou 
da emenda, vedarido í( sua apresentação ou a sua �eliberação . . Nesses casos, 
a incóI1�titucionalida��:diz respeito ao próprio·aitdàmento do processo legis� 
!ativo� e J�s() por9�e/a ,constituição· não quer ,-. em face da gravidade dessas 
deliberações; se CO[)S�ádas - que sequer se chegue à deliberação, proibirido�a 
taxativàmente. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto 
ou d(l íi�ptoposta ·se.tr?�sformar'·em' lei ou em .entenda constitucional, porque 
o próprio 

..
. processament9 já desrespeita, frontalméóte; a Constitúição".8 . . .. . 

8 MS 20.257, rei. Mln. Déc:lo Miranda, 08.10.1980. 
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· É ltlister. subÜrlltar que o contrdle ju4ic.iat�go · �r9cessq; )egi�lativo de 
emendas à co°'stit\J!ção (gem cqmo cr âe '1l1�isqu�r .9l1!}'p�;�t()$ noipl�tivos) ·é 
realizado exdúsivàffiente pela vta do jnandado - �� . seg�r�nç�:.,cómo acima 
dito, o que $é obtém, em casoi.de deferilllento,;; A .um<provimento judicial 
de•natúreza mandamenial '. que .=tem por objeto g; ·tranc,�ment(). dó .processo 
legislativo, seja lá em que fase·. ele se •. enc.ô,n�e;.\ pes�e ·q�&i - �omo;:veremos 
no parágrafo seguinte, a emenda ainélá' não tenha1sido . promulgada.-'O objeto 
do pedido não. _é a 'declaração dà inc()nstiíU#iona.!��ade Ra · �t"aWitaç�o; es.ta é 
obtida incidenter tantum, apenas' com o escopo de<fundânientai a ordem para 

' i( sfístação donr abiilhos legislàtivos relat,ivós àqpele proje�o;( . 
· - • ' -· ' �- • • .. •. · -. · · · · , · , < •: '.' .' _, _ . . . . .... .. ..  ; --.. ,' · .. .. . .. . : ·. : - -.. :·. . , 

O Supremo Tribunal _Federai já enfatizou que:a co�v.ers�&, eni emenda 
à Çonstituição, de propOSlii de refonna COnStÍtuCiPnal �nfiguta hipótese .ca
racterizadora de perda superveniente ·da legitimi�adé ativa dó coi1gressista 
para impetrar o wrif mandamental, notadamente cfüanq() )ledu.zi�o este com o 
objetivo de questionar. suposta ilicitude revelada no cúfso dó 'iter ·ronnativo 
de detenninada espécie normativa. ·•· · · · 

Assim, embora o STF reconheça a� ·me�bro d�
<
Congresso Nacio

nal qualidade' para fazer -instaurar o controle J.wis9i. 9ionaL,pertinente ao 
processo de elaboração normativa, "nega-lhe, '•'. no eiitanto, legitimidade 
ativa para prosseguir no processo mandamenta�.. quaMo, eril deporrência 
de · fato superyenielite, a proposição normativa{" em · tramitação na esfera 
parlamentar, vem a transfonnar-se em lei .. ou a �()nyf�7r�s� �m emenda à 
Constituição. A superveniência da aprovação paiJamentar dÕ projeto de lei 
ou .. da proposta de emenda à Constituição i111pli9� a p�r�3: d� }egitimidade 
ativa dos membros. do Congresso Nacional para i> pros-Segíiirhentó: da ação 
mandamental, qu_e não pode ser utilizadá çomo,;·suced)neo da a_ção direta 
de · inconstitucionalidade".9 i!' · 

Como se vê, e�se entendin,:iento justifi9�-se ��lo 'fª!<>·· A� , que, ... se fosse 
admitida;· mesmo após a promulgação da emenda ou da )ei, a subsistência. da 
legiJimiÇade ativa do parl3:mentar, esta.r-se�i�, �a . �$�1i��.4�i ii:•penni�ir. qu� o 
membró do Cóngresso Nacional '._ que não se acha inclúfdb no rol taxativo 
coJlsubstimciado no art. 103 da Carta Polf ti<::3: . :-- I>�9���fü �i.�pµ�if, i� {ibstrac
to; ·a validade constifucional de detenninada .esp�cie nomí�tjva/ co'riferindó, 
à ação 9e mandado'_de segurança, o càráter de si!Çedâ11�9 jndevido da ação 
direú! de inconstitucionalidade. > 

.. , 

De .�()da fonna, �esmo qua11g() cat>Jvel ,(.) c211!}'���>g()] j,r99e��o tbgislativo, 
a legiti111ação àtiva e , extremamente restrita: .someJl.te ' OS congressistas inte
gra�t.es

.
_(ja Çªsa Legislatiya e()l _,que ·estiy�r tr�mit���8 3: ·pr()posta• são 

legitimados pàra impetrar o mandado de segur�nçà �oní essa finàlidade. 

9 MS 22.487/DF, rei. Min. Celso de MeUÓ,' 01 .06.2001.  
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gm nen.�ullla CifpUJ!��11ci� t�rceirÔs têm ·Jêgitinlidade. para intentar o controle 
judicial dô' procedirnentO �gnstitilgj�nal �e·. elaboração do�- atos nô1111ativos. · 
. } coili 

,
ênf��� •o : . §J'F

. 
t. �m

-
afirtjlado qiie sgfüente os meD,Jbro� :do Con

gresso Napfona1 disJ.l()em. �e. Jêgit!midad� ativàcqd caúsam pªra provocar a 
iiistauração d() contigle jtirj�diéion�I sobrê o processo .de fonnação das leis e 
das emengas •. � Con�titifiÇ�.(); JlS,Si��i. 11do-l�es, soo' tal ·perspectiva, irre.cusável 
direito -subjetivo de impedir .que a e.Iab9ração dos atos nonnativos, pelo Po
?�r Legislatiyg, in,gi�� . e.m

��.�vio� incc.m�titucignais. A' Corté. Constitucion�l 
'tein reiteradamente' p.rócl.à[llado, em favgr dos · congressistas . � não, porém, 
eôl" favor de terceiris ;_ o · recohh�imento desse direito público ' subjetivo 
à correta elabgraçãoit9as d7-is . e das emepdas à Çonstituição;· 

. . 
' 

Repita-se, a' jurisprudênda do Supremo Tribunal Federal é finne nó sentido 
d� recusar a t�rceir��.\que ��o ost�qtem � condição de parlatnentar, qualquer . 
legitimidade que lhes·•atrlbua,a prerrogativa de questionar, incidentf!r tantum, 
median� m�.n<.illd() .•. 9�. ���r�· .a .y�lida�� juridico-constitucignal de proposta 
de emenda à

,
. Consti�iÇão, a,in�a em · tramitação no Congresso Nacional. 

5. CONTROLE JUDICIAL DE EMENDA PROMULGADA 
·:"-. 

Conforme .vimos; com ; apro�ação de uma emenda constitucional, desde 
que se fonham ·reSJll!i�do. �s Jiipitações formais e matêriais fixadas pelo art. 
60 da vigente Carta d�·Rep_�blica, passa ela a integrar o texto constitucional, 
a: ser preceit() · con��i.��Í()l}�l, .9e .�esma, hierarquia das nonnas constitucio
nais originárias. Pàra: 

- tantó; frepita.:$e, é necessário que .a emenda tenha sido 
produzida segundo a. _ fonna, .. previ�ente estipulada pelo poder constituinte 
origináfio e possua ,.c9nteftÇo por ele não proibido. . . , 

Essa exigê�cia - haver a··emtl}da o�ado o procediment�
. 
e as vedaçõe$ 

materiais •.. constitucion�lmeme·,determinada$· - decorre do fato ·de ser, .o poder 
constituinte de. refomià um poder constituído, poitànto, limitado. Com 

-
efeito, o 

constituinte origirárjg, �9 .f1�sP?r a�rca d(),poder de refonna, estabelece requisi"." 
tos, condicionamentos ·é proil:>iÇões.(;uja oos�rvâncià é imprescindível p� que se 
reconheça com9 legítirpg o. seµ ex�J.l'.fcio; qüalquer.modificação da Carta Política 
que não tenha em co°'� essru; litpita�� irríp!icará �ptura 4a ordem constitucional. 

Em suma;•ao reformru:. § obra.4 o pod�r constituinte originário, nã� pode o 
constituinte déf.ivado desbor�� d()�;Hmit�s impostos � sua atuação, sob pená 
de incorrer no vf cio:Q� inc��s.titu_ci.Rnalidade. Vale dizer, ha\lerído desrespeitó 
ao propçdiry;içn.t? .• oµ � ·qµ�is9µ�r Ht).iita�çs imp9stas pélo pôder copstituinte 
originário aô �xércício âo pp�er·de _refo,l'Qla, a çmenda será 'i,nçonstitucional, 
deven<fo ser .. a5si.m ��51.��<f�>� 5'Wllfgad� .do ordepamento jur{dico, ·com ob
servância' dás regrils ªtinentes aó ÇQntrole de constituçionalidàde das normas. '' ._, -___ , --- ---- -, - . ---- e' ---: �---�'_Z· --- - - -.::_ ' 
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Portanto, é plenamente cabível o controle de constitucionalidade, concentra
do ou difuso, dos atos de refomm da Constituição - revisão ou emenda -, que 
poderão incidir no vicio de inconstitucionalidade, caso desrespeitem as limitações 
originariamente estabelecidas pelo legislador constituinte, no art. 60 da Carta da 
República. A inconstitucionalidade da refonna pode dar-se tanto sob o aspecto 
material (conteúdo do ato de reforma, que não poderá afrontar uma cláusula 
pétrea expressa), quanto sob o enfoque formal (inobservância do procedimento de 
elaboração normativa ou das demais formalidades estabelecidas na Constituição). 

Dessarte, tanto poderá ser reconhecida a inconstitucionalidade de uma 
emenda que afronte uma cláusula pétrea expressa (abolindo uma garantia 
individual, por exemplo) - inconstitucionalidade material -, quanto poderá 
ser declarada a pecha extrema numa emenda que tenha desrespeitado o 
processo legislativo imposto pela Constituição Federal para sua elaboração 
(não aprovação da matéria, em dois turnos, nas duas Casas Legislativas, por 
exemplo) - inconstitucionalidade formal. 

Controle Restrito 

CONTROLE J UDICIAL DO PROCESSO 
DE MODIFICAÇÃO DA CF/1988 

PEC 

Só por lnlciaUva de 
congressista 

Só por melo de man
dado de segurança 
(controle concreto) 

Só perante o STF 

EMENDA JÁ PROMULGADA 

Concreto. por Iniciativa 
de qualquer pessoa 

- prejudicada, perante 
qualquer juiz ou tribunal 

j Controle Amplo � do Poder Judiciário 

Abstrato, por iniciativa 
de um dos legitimados 

� pela Constituição (art. 
103), exclusivamente 
perante o STF 

6. APLICABILIDADE EMEDIATA DAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS (RETROATIVIDADE MfNIMA) 

Questão relevante concerne à incidência, ou não, · das normas cons
tantes de uma emenda constitucional sobre fatos jurídicos que venham 
a ocorrer após a data de início de sua vigência, mas que decorram de 
atos praticados ou de negócios celebrados anteriormente a essa data. Por 
outras palavras, é importante verificar se uma emenda constitucional pode 
afetar os efeitos de um fato ocorrido antes do início de sua vigência, mas 
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que devam, os efeitos, ser produzidos após essa data (efeitos futuros de 
fatos passados). 

O Supremo Tribunal Federal deixou assente que, em nosso ordenamento, 
as emendas constitucionais têm aplicação Imediata, atingindo os efeitos 
futuros de atos praticados no passado.10 

6.1 .  Emenda constitucional e direito adquirido 

O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou, sob a égide da atual 
Carta, os efeitos de uma emenda à Constituição sobre o direito adquirido e 
o ato jurídico perfeito. A título de infonnação, sob a Constituição passada, a 
posição do Tribunal era unânime no sentido de que "não há direito adquirido 
contra o poder constituinte, originário ou derivado". 

Entretanto, essa antiga posição do STF não nos · parece ser hoje aceita 
pela maioria dos seus Ministros. Em mais de um julgado, alguns Ministros 
já manifestaram entendimento de que aquela orientação deve, pelo menos, ser 
objeto de nova discussão, em face da promulgação da atual Constituição. 

Na doutrina, embora haja vozes respeitáveis nos dois sentidos, pensamos 
ser .dominante a orientação de não se pennitir à emenda constitucional a 
violação do direito adquirido, entendimento que perfilhamos. 

7. REFORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os estados
-membros estão vinculados às regras do processo legislativo federal, inclusive 
quanto ao quorum de deliberação para refonna da Constituição Estadual, que 
não pode ser mais fácil nem mais dificultoso do que o previsto na Consti
tuição Federal (três quintos). 

Como precedentemente explicamos, o STF entende que o procedimento 
de modificação dos textos das Constituições dos estados-membros não pode 
ser nem menos rígido, nem mais rígido do que o exigido para a alteração 
da Constituição da República. O Pretório Excelso já teve oportunidade de 
declarar inconstitucionais dispositivos de Constituições de estados-membros 
que exigiam aprovação de emendas por quatro quintos dos membros da as
sembleia legislativa, afinnando que, além de implicar restrição excessiva à 
atuação do poder de refonna, o excesso de rigidez, em vez de aumentar a 
garantia de estabilidade de uma Constituição, aumenta o risco de rompimentos 

'º lnq 1 .637/SP, rei. Min. Celso de Mello, 02.04.2002. 



640 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

contrários à ordem jurídica, porquanto eliminam a necessária possibilidade 
de adaptação do texto constitucional à cambiante realidade social. 

Além disso, as demais regras impostas ao legislador derivado federal são, 
também, no que couber, de observância obrigatória por parte do legislador 
constituinte estadual (ausência de sanção ou veto da proposta; promulgação 
pelo próprio Poder Legislativo; irrepetibilidade, na mesma sessão legislativa, 
de matéria constante de proposta rejeitada ou havida por prejudicada etc.). 

Note-se que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre 
a necessidade de observância obrigatória do procedimento de reforma da 
Constituição Federal, alcança somente os estados-membros, no tocante à 
modificação da Constituição estadual. Vale dizer, essa obrigatoriedade não 
alberga os municípios e o Distrito Federal, em relação à modificação das 
respectivas leis orgânicas, haja vista que essas seguem regramento consti
tucional próprio (arts. 29 e 32), distinto daquele previsto para a emenda da 
Constituição Federal (art. 60). 

Por último, vale lembrar que, segundo orientação do Supremo Tribunal 
Federal, os estados-membros não podem instituir procedimento simplificado de 
revisão de suas Constituições, nos moldes daquele estabelecido pelo constituinte 
nacional para a revisão da Constituição da República (ADCT, art. 3.º). 

O caráter de excepcionalidade .da revisão constitucional instituída pelo 
art. 3.º do ADCT da CF/1 988, decorrente de elementos conjunturais especí
ficos, torna injustificável, e portanto ilegítima, a previsão, nas Constituições 
dos demais entes federados, de realização de revisões constitucionais para 
modificação de seus textos, mediante procedimentos menos rígidos do que 
os estabelecidos no art. 60 da CF/ 1988. 
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O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo desde a 
primeira Constituição da República, promulgada em 1 89 1 ,  sendo mantido 
por todas as posteriores Constituições,1 inclusive pela Constituição Federal 
de 1 988.2 

O presidencialismo é o sistema de governo que tem como características 
principais a forte concentração das funções executivas na figura do Presidente 
da República e a existência de uma separação de funções mais acentuada 
entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

A concentração da atividade executiva na figura do Presidente da Repú
blica ocorre porque, no sistema presidencialista, a chefia do Poder Executivo 
é monocrática ou unipessoal, vale dizer, incumbe unicamente ao Presidente 
da República, que exerce, simultaneamente, a chefia de Governo, de Estado e 
de Administração.3 Os Ministros de Estado são meros auxiliares do Presidente 

' Em toda a nossa história republicana, só tivemos a adoção do parlamentarismo durante 
breve perlodo de vigência da Constituição de 1 946: da promulgação da Emenda Constitu
cional 4, de 02.09.1961, que o Instituiu, até a promulgação da Emenda Constitucional 6, 
de 23.01 .1963, que restabeleceu o presidencialismo. 

2 A Constituição Federal de 1 988 delegou ao eleitorado brasileiro a competência para, 
mediante plebiscito, definir o sistema de governo a vigorar no Brasil (ADCT, art. 2.0); o 
plebiscito, realizado em 21.04.1993, confirmou a opção do legislador constituinte originário 
pelo presidencialismo. 

3 Diferentemente do sistema parlamentarista, em que a função de Chefe de Estado é exer
cida pelo presidente ou monarca e a de Chefe de Governo desempenhada pelo primeiro 
ministro. 
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da República, por ele livremente escolhidos e demissíveis (exoneráveis) ad 
nutum, isto é, sem necessidade de nenhuma motivação. 

Como chefe de Estado, o Presidente da República representa o Estado 
brasileiro nas suas relações internacionais, e corporifica a unidade interna 
da Federação. 

Como chefe de Governo, cabe ao Presidente a gerência dos negócios 
internos do Estado brasileiro, sejam os de natureza política, sejam os de na
tureza administrativa, exercendo, com isso, a liderança da política nacional, 
pela orientação das decisões gerais e pela direção da máquina administrativa 
(Alexandre de Moraes). 

A segunda característica nuclear do presidencialismo - o maior deli
neamento da separação das funções estatais entre os Poderes Executivo e 
Legislativo - resulta, especialmente, da independência estabelecida pela 
Constituição para os membros desses Poderes. Assim, o Poder Executivo 
concentra-se na figura do Presidente da República, que é eleito para mandato 
certo, sem responsabilidade política perante o Legislativo.4 Por outro lado, os 
membros do Legislativo também são eleitos para mandatos certos, que não 
poderão ser abreviados pela vontade do chefe do Poder Executivo. Com isso, 
o Presidente da República tem direito de nomear e exonerar seus auxiliares, 
Ministros de Estado, e a praticar todos os demais atos de governo durante 
a integralidade do seu mandato, ainda que sem apoio da maioria do parla
mento, pois no presidencialismo não existe a possibilidade de o Legislativo, 
ordinariamente, afastar o Presidente da República. Por outro lado, não existe 
a possibilidade de o Presidente da República dissolver o parlamento, como 
meio de abreviar os mandatos dos membros do Legislativo. 

Por isso é que se diz que no presidencialismo a responsabilidade de governo 
do Presidente da República se estabelece diretamente com o povo, e não com o 
parlamento. Como o Poder Executivo haure seus poderes diretamente do povo, 
por meio de eleições - diretas ou indiretas -, é com este que se estabelece a 
relação direta de responsabilidade pela condução das políticas governamentais 
- diferentemente do parlamentarismo, em que há responsabilidade de gover
no diretamente perante o parlamento, haja vista que os poderes do chefe de 
Governo são derivados da vontade da maioria do Legislativo. 

Cabe ressaltar que essa mais acentuada separação das funções estatais, 
presente no presidencialismo em respeito à independência dos Poderes 
Executivo e Legislativo, não chega ao ponto de afastar a possibilidade de 
responsabilização do Presidente da República, nos casos de crimes de res
ponsabilidade e de alguns crimes comuns, conforme veremos à frente. 

• Exceto na situação excepcional do impeachment, o qual só é posslvel em face de crime 
de responsabilidade, caracterizando, portanto, não uma responsabilização exclusivamente 
polltlca, mas, sim, jurldlco-polltica. 
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2. FUNÇÕES 

Na clássica doutrina da separação dos poderes, a função executiva 
compreende a solução e administração de casos concretos individualizados, 
de acordo com as leis gerais e abstratas elaboradas pelo Legislativo. A 
função executiva, por sua vez, é tradicionalmente dividida em função de 
governo, com atribuições políticas, colegislativas e de decisão, e função 
administrativa, com três objetivos distintos: intervenção, fomento e pres
tação de serviço público. 

Porém, como já analisado nesta obra, modernamente as funções estatais 
não são exercidas de modo exclusivo, cabendo a cada Poder o desempenho 
de funções predominantes (típicas) e, também, de funções que, a rigor, seriam 
próprias de outros Poderes (atípicas). 

A função típica do Poder Executivo é administrar, compreendendo não só 
a função de governo, relacionada às atribuições políticas e de decisão, mas 
também a função meramente administrativa, pela qual são desempenhadas 
as atividades de intervenção, fomento e serviço público. 

As funções atípicas são a legislativa e a de julgamento. Assim, além 
de gerir, política e administrativamente, a coisa pública, o Poder Executivo 
também legisla (expedição de medidas provisórias) e julga (contencioso 
administrativo). 5 

3. INVESTIDURA 
1 

O Presidente e o Vice-Presidente da República são eleitos pelo sistema 
eleitoral majoritário, pelo qual se sagra vencedor aquele candidato que obti
ver maior número de votos, segundo o procedimento fixado na Constituição 
Federal. 

A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente 
com ele registrado, vale dizer, o eleitor, ao votar para Presidente, estará, na 
realidade, votando na dupla de candidatos (que não precisam pertencer ao 
mesmo partido). 

5 Deve-se ressalvar que o Poder Executivo não exerce atividade jurisdicional. A jurisdição, 
que é própria do Poder Judiciário, pressupõe a existência de um julgador neutro, Imparcial, 
equidistante das partes, o que não ocorre no julgamento de processos administrativos. Além 
disso, a atividade jurisdicional propriamente dita Implica a aplicação do direito ao caso 
concreto litigioso com caráter de definitividade, de Imutabilidade. As decisões que o Poder 
Executivo profere em processos administrativos sempre podem ser submetldas ao Poder 
Judiciário, ou seja, embora elas possam ser descritas como "aplicação do direito ao caso 
concreto litigioso•, elas não são deflnltlvas, jamais fazem coisa julgada, nem formal, nem 
material. 
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O sistema majoritário é tradicionalmente dividido em duas espécies: 
sistema majoritário puro ou simples e sistema majoritário de dois turnos. 

No sistema majoritário simples ou puro, será considerado eleito o can
didato que obtiver no pleito o maior número de votos, em um só turno de 
votação, ainda que a diferença de votos entre eles seja insignificante. No 
Brasil, é o sistema adotado para a eleição dos Senadores da República (CF, 
art. 46) e dos Prefeitos dos municípios com até duzentos mil eleitores (CF, 
art. 29, II). O sistema majoritário simples dá azo a que, numa eleição com 
muitos candidatos ao mesmo cargo, o vencedor possa vir a ser eleito com 
um reduzido percentual de votos. Imagine-se, por exemplo, uma eleição para 
Prefeito, com dez candidatos, em um município com menos de duzentos mil 
eleitores. Em tese, se nove candidatos obtivessem, cada um, digamos, 9,99% 
dos votos válidos, o vencedor seria eleito com apenas l 0,09% dos votos 
válidos. Se houvesse um grande número de votos brancos ou nulos, menor 
ainda seria o percentual efetivo de eleitores que teriam votado no candidato 
vencedor. Hipóteses como essa, indiscutivelmente, podem comprometer a 
representatividade do eleito, trazendo risco, até mesmo, de que, aos olhos 
da população, sua legitimidade resulte enfraquecida. 

Pelo sistema majoritário de dois turnos, será considerado eleito o can
didato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, sendo que, se esta 
não for alcançada no primeiro turno, há que se realizar um segundo turno. 
É o sistema adotado no Brasil para a eleição do Presidente da República, 
dos Governadores dos estados e do Distrito Federal e dos Prefeitos dos mu
nicípios com mais de duzentos mil eleitores. Nas eleições para esses cargos, 
portanto, o princípio é o da maioria absoluta, vale dizer, o que é obrigatório 
não é a existência de dois turnos, mas a obtenção da maioria absoluta dos 
votos válidos pelo candidato vencedor. Por isso, se algum candidato obtiver 
a maioria absoluta dos votos válidos já no primeiro escrutínio, nem sequer 
caberá cogitar a realização de um segundo turno. 

O Presidente da República é eleito simultaneamente com um Vice
Presidente, por meio de sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, em 
eleição realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e 
no último domingo de outubro,6 em segundo turno, se houver necessidade 
deste, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente (art. 77), 
para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para um único período 
subsequente (art. 14, § 5.0). 

0 O disposto no § 3.0 do art. 77 acerca do prazo para realização do segundo turno - deter
minando que este deva ocorrer em "até vinte dias após a proclamação do resultado" da 
primeira votação - restou prejudicado com a alteração do caput do art. 77, trazida pela EC 
16/1 997. Assim, a realização do segundo turno, quando houver, será no último domingo de 
outubro, e não vinte dias após a proclamação do resultado do primeiro turno. 
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Não há um limite de vezes para que o mesmo cidadão seja eleito Pre
sidente da República. O que a Constituição veda, em respeito ao princípio 
da temporalidade do mandato, marca da forma republicana de governo, é a 
possibilidade de mais de uma reeleição para períodos sequenciais (é possível 
uma reeleição para período sequencial, não duas). Assim, nada impede que 
um mesmo cidadão exerça a Presidência da República por três, quatro, ou 
mais vezes, desde que não mediante duas reeleições seguidas, isto é, desde 
que não exerça três mandatos consecutivos. 

São requisitos para a candidatura aos cargos de Presidente e Vice
-Presidente da República: 

a) ser brasi leiro nato; 
b) estar no pleno gozo dos direitos políticos; 
c) possuir alistamento eleitoral; 
d) possuir fil iação partidária; 
e) possuir idade mínima de trinta e cinco anos; 
f) não ser inelegível (inalistável, analfabeto, mais de uma reeleição para período 

subsequente e inelegibilidade por parentesco, na forma do art. 14, §§ 4.º, 
5.º e 7.º). 

Esses requisitos de elegibilidade para o Presidente da República apli
cam-se, igualmente, ao Vice-Presidente, porquanto a eleição deste depende 
da eleição daquele. 

Dentre esses requisitos, destacamos a exigência de que os candidatos 
tenham filiação partidária, significando que no Brasil não se admite a figura 
da candidatura avulsa ou autônoma, desvinculada de partido político. 

Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido 
político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco 
e os nulos. Se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta na primeira 
votação, realizada no primeiro domingo de outubro, far-se-á nova eleição, 
no último domingo desse mês, na qual concorrerão os dois candidatos mais 
votados, hipótese em que será considerado eleito o candidato que obtiver a 
maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos (essa maioria obtida 
no segundo turno representa, automaticamente, a maioria absoluta dos votos 
válidos, porque no segundo turno sempre são somente dois os candidatos; 
esta é a razão de a parte final do § 3.º do art. 77 só afirmar que, no segundo 
turno, considera-se "eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos": 
a referência à maioria absoluta seria, aqui, desnecessária). 

Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou 
impedimento legal de candidato, convocar-se-á entre os remanescentes, o 
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de maior votação. Em qualquer caso, se houver empate entre os candi
datos que figurarem em segundo lugar na disputa, qualificar-se-á o mais 
idoso. 

Situação distinta ocorre quando o candidato eleito para o cargo de 
Presidente morre após a sua eleição, mas antes da expedição do respec
tivo diploma. Nesse caso, o Vice-Presidente serã considerado eleito, com 
direito subjetivo ao exercício de todo o mandato de chefe do Executivo, 
haja vista que no escrutínio ocorre, na realidade, a eleição simultânea dos 
dois candidatos. 

A posse do Presidente e do Vice-Presidente da República ocorre no dia 
! .º de janeiro, em sessão conjunta do Congresso Nacional, na qual devem 
prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, obser
var as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a 
integridade e a independência do Brasil (art. 78). 

Porém, se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente 
ou o Vice-Presidente não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, 
salvo motivo de força maior que justifique a ausência (art. 78, parágrafo 
único). 

Note-se que, nessa situação de ausência impeditiva da posse, expirado 
o prazo de dez dias, o cargo só será declarado vago se não comparecerem, 
sem motivo de força maior, os dois candidatos. Se apenas o candidato a 
Vice não comparecer, sem motivo de força maior, o candidato a Presidente 
tomará posse e exercerá integralmente o mandato sem Vice-Presidente. Caso 
o candidato a Presidente não compareça, sem motivo de força maior, o 
candidato eleito como Vice assumirá a Presidência e exercera integralmente 
o mandato, também sem Vice-Presidente. Se, por motivo de força maior, 
o candidato a Vice não comparecer, o candidato a Presidente tomará posse 
e governará sem Vice, até que cessem os motivos excepcionais e o Vice 
seja empossado. Na hipótese de, por motivo de força maior, o candidato 
a Presidente não comparecer, o candidato a Vice assumirá a Presidência, 
mas temporariamente, até que ocorra a cessação dos motivos excepcionais 
e o candidato a Presidente possa ser empossado. Por fim, se houver motivo_ 
de força maior que impeça a posse de ambos - do Presidente e do Vice
-Presidente da República -, esta terá que ser adiada para além dos dez dias 
da data inicialmente fixada para a posse, até que pelo menos um dos dois 
tenha a possibilidade de ser empossado. 

O mandato presidencial é de quatro anos e terá início em primeiro de 
janeiro do ano seguinte ao de sua eleição (art. 82), sendo pennitida uma 
única reeleição para o período subsequente (art. 1 4, § 5 .0). 
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4. IMPEDIMENTOS E VACÃNCIA 

Determina a Constituição que cabe ao Vice-Presidente substituir o Pre
sidente, nos casos de impedimento, e suceder-lhe no caso de vaga (art. 79). 

Os impedimentos são os afastamentos temporários do Presidente, como 
a hipótese de ausência do País, situações em que caberá ao Vice-Presidente 
substituí-lo no exercício pleno da Presidência. 

O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença 
do Congresso Nacional, ausentar-se do Pais por período superior a quinze 
dias, sob pena de perda do cargo (CF, art. 83). 

Segundo orientação do STF, essa regra, por força do princípio da simetria, 
é de observância obrigatória pelos estados-membros, vale dizer, o governador 
não poderá ausentar-se do Estado ou do País por período superior a quinze 
dias sem autorização da assembleia legislativa, sob pena de perda do cargo.7 
Não podem, também, os demais entes federados fixar período inferior a quin
ze dias como limite para o respectivo chefe do Executivo (governador ou 
prefeito, conforme o caso) ausentar-se sem necessidade de obter autorização 
do seu parlamento. 8 

A vacância é o afastamento definitivo do Presidente, decorrente de morte, 
de renúncia ou de perda do cargo em razão de pena imposta pela prática 
de crime comum ou de responsabilidade, situações em que caberá ao Vice
-Presidente sucedê-lo. 

Se a vacância for somente do cargo de Presidente, o Vice assumirá e 
exercerá integralmente o mandato faltante, sem Vice-Presidente. Da mesma 
forma1 se a vacância for apenas do cargo de Vice, o Presidente exercerá nor
malmente o mandato faltante, sem Vice-Presidente. Nessas hipóteses, durante 
os impedimentos do titular, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e 
o do Supremo Tribunal Federal. 

Caso haja impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacân
cia dos respectivos cargos, 

·
serão sucessivamente chamados ao exercício da 

Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e 
o do Supremo Tribunal Federal. 

É importante esclarecer que somente o Vice-Presidente sucederá o Pre
sidente definitivamente em caso de vacância. Assim, se ocorrer vacância 
somente do cargo de Presidente, o Vice-Presidente suceder-lhe-á definitiva
mente, seja qual for o período faltante para o término do mandato. 

7 ADI 3.647/MA, rei. Mln. Joaquim Barbosa, 1 7.09.2007. 
e ADI 307/CE, rei. Min. Eros Grau, 1 3.02.2008. 
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Agora, se houver vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, 
o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 
Tribunal Federal somente assumirão a Presidência temporariamente, até que 
ocorra nova eleição, na forma seguinte: 

a) vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente nos dois primeiros anos 
do mandato, far-se-ã nova eleição direta noventa dias depois de aberta a 
última vaga; 

b) se a vacância ocorrer nos dois últimos anos do mandato, a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei, hipótese excepcional de eleição indireta para a 
Presidência da República. 

Estabelece a Constituição que em qualquer das hipóteses, o Vice-Presiden
te ou os novos eleitos somente completarão o período de seus antecessores, 
cumprindo o chamado "mandato tampão". Portanto, se a vacância ocorrer 
no terceiro ano do período presidencial, os eleitos pelo Congresso Nacional 
cumprirão mandato de apenas um ano. 

Por fim, cabe ressaltar que qualquer um dos substitutos do chefe do 
Executivo - Vice-Presidente, Presidente da Câmara, Presidente do Senado ou 
Presidente do Supremo Tribunal Federal - que assuma a Presidência exercerá 
plenamente os poderes e competências do Presidente da República, podendo 
praticar quaisquer atos presidenciais, tais como adotar medidas provisórias, 
sancionar projetos, promulgar e publicar leis, nomear e exonerar Ministros 
de Estado etc. 

4.1 . Sucessão do Chefe do Executivo no caso de dupla vacância 
determinada pela Justiça Eleitoral 

Conforme visto no item precedente, dispõe o art. 8 1  da Constituição 
Federal que vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República 
far-se-á nova eleição, observando-se o seguinte: 

a) caso a vacância ocorra nos dois primeiros anos do mandato, a eleição serã 
direta, noventa dias depois de aberta a última vaga; 

b) ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a elei
ção (indireta) para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última 
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 

Por sua vez, o art. 224 do Código Eleitoral, ao regulamentar essa ma
téria, estabelece o seguinte: 
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Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos 
do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições 
federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, 
julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal 
marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) 
a 40 (quarenta) dias. 
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. Por força desse dispositivo legal, temos que, nas eleições por ele espe
cificadas, sempre que a nulidade determinada pela Justiça Eleitoral atingir 
a mais de metade dos votos, na respectiva circunscrição, será considerado 
prejudicado todo o pleito eleitoral, e convocada nova eleição. 

Acontece, porém, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) é firme no entendimento de que esse dispositivo legal só se aplica 
às hipóteses em que o governante cassado pela Justiça Eleitoral tenha sido 
eleito no primeiro turno.9 Isso porque, nesse caso, a decretação, pela Justiça 
Eleitoral, da nulidade dos votos do candidato vencedor já implica, por si, 
a nulidade de mais da metade dos votos válidos, satisfazendo, portanto, o 
requisito legal para a nulidade de todo o pleito eleitoral e realização de nova 
eleição, nos termos do transcrito art. 224 do Código Eleitoral. 

Em se tratando de cassação de mandato de candidato eleito no segundo 
turno, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é de que não se aplica 
esse mesmo regramento. Com efeito, nos termos do entendimento prevalente 
no TSE, os votos do candidato eleito no segundo turno, anulados por decisão 
judicial, são excluídos do universo dos votos válidos no primeiro turno. Em 
seguida, faz-se o novo cálculo e se apura se o segundo colocado obteve a 
maioria absoluta dos votos válidos no primeiro escrutínio. Em caso positivo, 
o segundo colocado deve ser proclamado eleito. Em caso negativo, deve-se 
proceder a um novo segundo turno com a participação dos dois candidatos 
mais votados no primeiro.10 

Assim, em se tratando de vacância da chefia do Poder Executivo deter
minada pela Justiça Eleitoral, temos o seguinte: 

a) se o governante houver sido eleito em primeiro turno, aplica-se o regramento 
do art. 224 do Código Eleitoral: far-se-á nova eleição, obedecendo-se às 
regras básicas previstas no art. 8 1  da Constituição Federal (isto é, a eleição 
será direta, caso a vacância ocorra nos dois primeiros anos do mandato; 
e indireta, pelo Poder Legislativo local, caso a vacância ocorra nos dois 
últimos anos do mandato); 

b) se o governante houver sido eleito em segundo turno, não se aplica o 
regramento do art. 224 do Código Eleitoral, observando-se o seguinte: os 

u Acórdão 21 .320. rei. Min. Luiz Carlos Madeira, 09. 1 1 .2004. 
'º Consulta 1 .657/PI, rei. Mln. Eliana Calmon, 1 9.12.2008. 
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votos do candidato cassado são excluídos do universo dos votos válidos no 
primeiro turno; em seguida, faz-se o novo cálculo e se apura se o segundo 
colocado obteve a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro escrutínio; 
em caso positivo, o segundo colocado deve ser proclamado eleito; em caso 
negativo, deve-se proceder a um novo segundo turno com a participação 
dos dois candidatos mais votados no primeiro. 

Para ilustrar, vejamos, a seguir, algumas situações ocorridas em nosso 
país na sucessão de Governadores de Estado que tiveram seu mandado cas
sado pela Justiça Eleitoral. 

Nas eleições de 2006, para Governador do Estado do Maranhão (MA), 
o candidato Jackson Lago (PDT) foi eleito no segundo turno, na forma do 
art. 77, § 3.0, da Constituição Federal. Em 2009, o seu mandato foi cassado 
pela Justiça Eleitoral, por abuso de poder político e econômico. Não houve 
nova eleição no Estado; no lugar de Jackson Lago, assumiu o mandato a 
segunda colocada nas eleições, Roseana Sarney (PMDB), proclamada eleita 
pela justiça eleitoral. Por quê? Ora, porque com a cassação de Jackson Lago, 
todos os votos por ele obtidos no primeiro turno das eleições foram excluídos 
do universo dos votos válidos e, depois disso, foram refeitos os cálculos, a 
fim de se verificar se Roseana Sarney obteria a maioria absoluta dos votos 
válidos no primeiro escrutínio (desconsiderados os votos de Jackson Lago, 
que foram excluídos, por nulidade). Como se apurou que, quando excluídos 
os votos (nulos) de Jackson Lago, Roseana Samey alcançou a maioria ab
soluta dos votos válidos no primeiro turno, ela foi proclamada eleita pela 
justiça eleitoral. 

Vale registrar que, caso, com a exclusão dos votos de Jackson Lago do 
universo dos votos válidos do primeiro turno, a segunda colocada, Roseana 
Sarney, não tivesse obtido a maioria absoluta dos votos válidos, far-se-ia um 
novo segundo turno, com a participação dos dois candidatos mais votados 
no primeiro (isto é, haveria um novo segundo turno entre Roseana Sarney 
e o outro candidato mais votado no primeiro turno). 

Já no Estado de Tocantins (TO), nas mesmas eleições de 2006, o can
didato Marcelo Miranda (PMDB) foi eleito Governador no primeiro turno, 
por ter obtido a maioria absoluta dos votos válidos, na forma do § 2.º do 
art. 77 da Constituição Federal. Em 2009, o seu mandato foi cassado pela 
Justiça Eleitoral, por abuso de poder político. O candidato segundo colocado 
não assumiu o mandato; foi determinada pela Justiça Eleitoral a realização 
de eleição indireta, pela Assembleia Legislativa. Por quê? Porque, nesse caso, 
como o governador cassado havia sido eleito no primeiro turno, foi decretada 
a nulidade de todo o processo eleitoral, em razão da declaração da nulidade 
de mais da metade dos votos válidos (votos do governador cassado), com 
fundamento no art. 224 do Código Eleitoral, bem como determinada a rea-
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lização de eleição indireta, pela Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 
8 1 ,  § 1 .0, da Constituição Federal. Com efeito, foi realizada eleição indireta 
pela Assembleia Legislativa, sendo eleito o candidato Carlos Henrique Ga
guim (PMDB), tendo em vista que a cassação ocorreu no penúltimo ano do 
mandato (se essa cassação pela Justiça Eleitoral houvesse ocorrido nos dois 
primeiros anos do mandato, far-se-ia eleição direta, na forma do caput do 
art. 8 1  da Constituição Federal). 

Ainda sobre esse assunto, no tocante ao procedimento para a reali
zação de eleição indireta, pela Assembleia Legislativa, para escolha do 
Governador de Estado, entende o Supremo Tribunal Federal que "o Estado
-membro dispõe de competência para disciplinar o processo de escolha, 
por sua Assembleia Legislativa, do Governador e do Vice-Governador do 
Estado, nas hipóteses em que se verificar a dupla vacância desses car
gos nos últimos dois anos do período governamental". 1 1  Para o Tribunal, 
considerando que a Constituição Federal é silente a respeito, os estados
-membros têm autonomia, inclusive, para estabelecer que a mencionada 
eleição indireta, pela Assembleia Legislativa, dar-se-á mediante votação 
aberta, e não secreta.12 

Por fim, cabe registrar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal, compete exclusivamente ao município legislar sobre a vocação 
sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito, no caso de dupla vacância, 
tendo em vista sua competência constitucional para legislar sobre assuntos 
de interesse local (art. 30, 1). Não pode a Constituição Estadual dispor sobre 
essa matéria, sob pena de ferir a autonomia desses entes locais, mitigando
-lhes a capacidade de auto-organização e de autogoverno. 13 

5. ATRIBUIÇÕES 

As competências privativas do Presidente da República estão enumera
das no art. 84 da Constituição Federal, referente ao exercício das chefias de 
Estado, de Governo e de Administração, nos termos seguintes: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
l - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
I I  - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal; 

11 ADI 1 .057/BA, rei. Min. Celso de Mello, 20.04.2004. 
" ADI 4.298fr0, rei. Mln. Cezar Peluso, 07.10.2009. 
'3 ADI 3.5491GO, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 7.09.2007. 
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III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos pre
vistos nesta Constituição; 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando 
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus 
representantes diplomáticos; 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, su
jeitos a referendo do Congresso Nacional; 
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 

X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e plano de govémo ao Congresso 
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expon
do a situação do Pais e solicitando as providências que julgar 
necessárias; 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei; 

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear 
os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que 
lhes são privativos; 

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os 
Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, 
o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, 
quando determinado em lei; 

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros 
do Tribunal de Contas da União; 

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Cons
tituição, e o Advogado-Geral da União; 

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos 
do art. 89, VII; 

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional; 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autori
zado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando 
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ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas 
condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização na
cional; 

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Con
gresso Nacional; 

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 

XXII - pennitir, nos casos previstos em lei complementar, que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
pennaneçam temporariamente; 

XXllI - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de 
orçamento previstos nesta Constituição; 

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
referentes ao exercício anterior; 

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na 
fonna da lei; 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos ter
mos do art. 62; 

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constitui
ção. 
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Note-se que o dispositivo enumera, sem um critério identificável, as 
atribuições do Presidente da República relacionadas ao exercício das chefias 
de Estado, de Governo e de Administração. Assim, por exemplo, as atribui
ções previstas nos incisos 1, II, III, IV, V, VI, IX e XXVII são de natureza 
eminentemente administrativa. Já as atribuições dos incisos VII, VIII e XIX 
estão relacionadas com a chefia de Estado, na representação do Brasil nas 
suas relações internacionais. 

Embora extensa, a enumeração das atribuições do Presidente da República 
pelo art. 84 da Constituição não é exaustiva, mas sim meramente exempli
ficativa, conforme esclarece o seu próprio inciso XXVII, acima transcrito, 
que diz que o chefe do Executivo exercerá outras atribuições previstas na 
Constituição. 

Em regra, as atribuições privativas enumeradas no art. 84 da Consti
tuição são indelegáveis, isto é, só poderão ser exercidas pelo Presidente da 
República ou, durante os seus impedimentos, por aquele que o substituir na 
Presidência. Entretanto, o parágrafo único do mesmo art. 84 permite que o 
Presidente da República delegue aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral 
da República e ao Advogado-Geral da União as atribuições mencionadas nos 
incisos VI, XII e XXV, primeira parte, a saber: 
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a) dispor, mediante decreto, sobre: organização e funcionamento da adminis
tração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; e extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos (inciso VI); 

b) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 
instituídos em lei (inciso XII); 

c) prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei (inciso 
XXV). 

Em relação à matéria prevista no inciso X.XV - prover e extinguir cargos 
públicos -, a autorização para delegação abrange somente a primeira parte, 
isto é, pode ser delegada às referidas autoridades somente a atribuição de 
prover cargos públicos. Entretanto, na hipótese de extinção, caso os cargos 
públicos estejam vagos, será permitida a delegação, com fundamento na 
alínea "b" do inciso VI do art. 84. 

Ainda a respeito da primeira parte do inciso X.XV do art. 84 (prover car
gos públicos federais), é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal 
firmou entendimento de que a autorização para delegação a Ministro de Estado 
da competência do Chefe do Executivo federal para o provimento contempla, 
também, a delegação para o desprovimento, isto é, para a aplicação da pena de 
demissão a servidores públicos federais. 14 Portanto, o Presidente da República 
pode delegar não só a competência para prover cargos públicos federais, mas 
também a competência para desprovê-los (isto é, Ministro de Estado pode, 
por delegação do Presidente da República, demitir servidor público federal). 

Como o parágrafo único do art. 84 da Constituição estatuiu expressamente 
aquelas matérias que podem ser delegadas pelo Presidente da República (incisos 
VI, XII e X.XV, primeira parte), é forçoso concluir que as matérias constantes 
dos demais incisos são indelegâveis, sob pena de invalidade do ato. 

As competências privativas do Presidente da República previstas no art. 84 
da Constituição são, por força do federalismo, extensíveis, no que couber, aos 
demais chefes do Poder Executivo, nas esferas estadual, distrital e municipal. 

5.1 . Poder regulamentar 

A doutrina tradicional emprega a expressão "poder regulamentar" ex
clusivamente para designar as competências do Chefe do Poder Executivo 
para editar atos administrativos normativos. 

Os atos administrativos normativos contêm determinações gerais e abs
tratas. Tais  atos não têm destinatários determinados; incidem sobre todos os 

1• ARE-AgR 680.964/GO, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 26.06.2012. 
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fatos ou situações que se enquadrem nas hipóteses que abstratamente preveem. 
Os atos administrativos normativos editados pelo Chefe do Poder Executivo 
assumem a forma de decreto. 

O exercício do poder regulamentar, em regra, se materializa na edição 
de decretos e regulamentos destinados a dar fiel execução às leis. São os 
denominados decretos de execução ou decretos regulamentares. Essa com
petência está prevista no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal para o 
Presidente da República, sendo atribuída, por simetria, aos Chefes do Poder 
Executivo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, pelas respectivas 
Constituições e Leis Orgânicas. 

Ao lado dos decretos de execução ou regulamentares, entretanto, passou 
a existir no vigente ordenamento constitucional, a partir da EC 32/2001 ,  
previsão de edição de decretos autônomos - decretos que não se destinam 
a regulamentar determinada lei - para tratar das matérias específicas descritas 
no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal, a saber: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos (art. 84, 
VI, "a"); 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (art. 84, VI, "b"). 

A disciplina dessas matérias pode ser objeto de delegação, pelo Presidente 
da República, a outras autoridades administrativas, nos termos do parágrafo 
único do art. 84 da Constituição. 

Portanto, hoje, a Constituição Federal expressamente prevê a possibilidade 
de serem editados decretos como · atos primários, isto é, atos que decorrem 
diretamente do texto constitucional, decretos que não são expedidos em função 
de alguma lei ou de algum outro ato infraconstitucional. 

É importante enfatizar que não foi instaurada em nosso ordenamento 
uma autorização ampla e genérica para a edição de decretos autônomos. Pelo 
contrário, somente podem ser editados no Brasil decretos autônomos para 
dispor sobre organização e funcionamento da administração pública, quando 
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, 
e para extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos. 

Em nosso ordenamento juridico, diversos órgãos e autoridades do Poder 
Executivo, e mesmo entidades da administração pública indireta, têm compe
tência para editar atos administrativos normativos. É exemplo a competência 
atribuída aos Ministros de Estado, pelo inciso II do art. 87 da Constituição 
Federal, para "expedir instruções para a execução das leis, decretos e regula
mentos". São também exemplos a competência da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil para a edição de instruções normativas e a competência das agências 
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reguladoras de um modo geral para a edição de resoluções e outros atos de 
caráter nonnativo necessários ao exercício de sua função regulatória. 

A amplitude dessas competências nonnativas, a constitucionalidade de sua 
atribuição, mediante lei, a variados órgãos, autoridades e entidades adminis
trativas, a legitimidade de seu exercício visando a produzir efeitos externos, 
todos esses pontos são motivo de incontornável controvérsia na doutrina. Não 
obstante, certo é que, no Brasil, diversas autoridades administrativas, além 
dos Chefes de Poder Executivo, editam atos administrativos nonnativos. 

As competências para a edição desses outros atos de caráter nonnativo 
não se fundam no poder regulamentar, o qual, consoante acima exposto, 
é exclusivo do Chefe do Poder Executivo. Dizemos que esses outros atos 
administrativos têm fundamento no poder normativo da administração 
pública. Note-se que o poder regulamentar é uma espécie do gênero poder 
nonnativo, porém, como aquele é exclusivo do Chefe do Poder Executivo, 
é mais frequente, quando nos referimos a essa autoridade, falannos em po
der regulamentar. Deve ficar claro, apenas, que ao praticar atos com base 
no poder regulamentar (espécie), o Chefe do Poder Executivo não deixa de 
exercer o poder nonnativo da administração pública (gênero). 

Por fim, é esse genérico poder nonnativo reconhecido à administração 
pública que parcela da doutrina atual tem invocado para defender a consti
tucionalidade dos denominados regulamentos au torizados . 

Tem-se um regulamento autorizado (ou delegado) quando o Poder Legis
lativo, na própria lei, autoriza o Poder Executivo a disciplinar detenninadas 
situações nela não reguladas. A lei traça apenas linhas gerais, parâmetros, 
diretrizes, e incumbe o Poder Executivo de completar as disposições dela 
constantes, não simplesmente regulamentá-la (em sentido próprio). 

Embora ainda seja um tanto controversa no âmbito doutrinário a consti
tucionalidade dos regulamentos autorizados, a verdade é que, atualmente, par
cela significativa dos administrativistas - aos quais nos filiamos - e o próprio 
Poder Judiciário têm admitido a utilização do regulamento autorizado quando 
a lei, estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria, deixa 
exclusivamente a fixação de normas técnicas ao Poder Executivo, a exemplo 
do estabelecimento de regras relativas a registro de operações no mercado de 
capitais, da instituição de modelos de notas fiscais e outros documentos, da 
elaboração de lista com medicamentos sujeitos à retenção de receita, bem como 
do modelo do receituário especial etc. 

6. VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O cargo de Vice-Presidente foi criado para substituição do Presidente, nos 
seus afastamentos temporários, ou sucessão, na hipótese de vacância definitiva. 
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São atribuições do Vice-Presidente a substituição e a sucessão do Pre
sidente da República, nos casos de impedimentos temporários e vacância, 
respectivamente (arts. 79 e 80), a participação nos Conselhos da República 
(art. 89, 1) e de Defesa Nacional (art. 9 1 ,  1). 

A Constituição estabelece, ainda, que outras atribuições poderão ser con
feridas por lei complementar ao Vice-Presidente e que caberá a ele auxiliar 
o Presidente da República, sempre que convocado para missões especiais 
(éF, art. 79, parágrafo único). 

' 7. MINISTROS DE ESTADO 

Os Ministros de Estado são meros auxiliares do Presidente da República, 
por ele escolhidos livremente e demissíveis (exoneráveis) ad nutum, isto é, 
sem necessidade de qualquer motivação. 

Os Ministros de Estado serão livremente escolhidos pelo Presidente da 
República dentre brasileiros, natos ou naturalizados (exceto o Ministro da 
Defesa, que é cargo privativo de brasileiro nato, por força do art. 1 2, § 3.0, 
inciso VII, da Constituição), maiores de vinte e um anos e no exercício dos 
direitos políticos. 

7. 1 .  Atribuições 

As atribuições dos Ministros de Estado estão apontadas, em uma enu
meração exemplificativa, no art. 87, parágrafo único, da Constituição, nos 
termos seguintes: 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: 
1 - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 
entidades da administração federal na área de sua competência 
e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da 
República; 
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos; 
I I I  - apresentar ao Presidente da República relatório anual de 
sua gestão no Ministério; 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. 

Cabe ressaltar que - conforme previsto no inciso IV do parágrafo único 
do art. 87, acima transcrito - os Ministros de Estado poderão exercer até 
mesmo certas competências privativas do Presidente da República, desde que 
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haja delegação, nos termos e limites fixados pelo parágrafo único do art. 84 
da Constituição Federal. 

Merece comentário a atribuição estabelecida na parte final do primeiro 
inciso acima transcrito, segundo a qual compete aos Ministros de Estado 
"referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República". 

A "referenda" consiste em uma subscrição, uma simples assinatura do 
Ministro em cuja pasta estejam as matérias versadas no ato a ser referendado. 
Se se tratar de um ato que disponha acerca de matérias pertinentes a mais 
de um Ministério, deverá haver mais de uma "referenda", isto é, assinatura 
de mais de um Ministro, tantas quantos forem os Ministérios envolvidos. 

Existe controvérsia doutrinária sobre as consequências da eventual ausên
cia da "referenda" ministerial em um ato do Presidente da República, uma 
vez que a Constituição de 1988 não atribui, de forma expressa, absolutamente 
nenhuma sanção à falta da "referenda". 

Na jurisprudência do STF, há muito poucas manifestações a respeito da 
imprescindibilidade, ou não, da "referenda". Apreciando pedido de medida 
cautelar no MS 22.706/MG (23.01 . 1 997), o Ministro Celso de Mello, em 
decisão monocrática, afirmou que "a referenda ministerial, que não se reveste 
de consequências de ordem processual, projeta-se, quanto aos seus efeitos, 
numa dimensão estritamente institucional, qualificando-se, sob tal perspecti
va, como causa geradora de corresponsabilidade político-administrativa dos 
Ministros de Estado". 

A doutrina, todavia, majoritariamente propugna a imprescindibilidade da 
"referenda" ministerial para que os atos do Presidente da República possam 
ter eficácia, ou mesmo validade. 

Em que pese a posição doutrinária dominante, compartilhamos a posição 
sustentada pelo Prof. José Afonso da Silva, para quem "o referendo ministerial, 
que é de pouca significação no presidencialismo ( ... ), não interfere na validade do 
ato ( ... ). Se ele não assinar, nem por isso o ato deixa de valer e ter eficácia". 

Em suma, pensamos que a "referenda" tem a função de trazer respon
sabilidade solidária ao Ministro pelos atos referendados, mas sua ausência 
não interfere na validade ou eficácia do ato. 

7 .2. Responsabilização dos Ministros de Estado 

Os Ministros de Estado podem ser responsabilizados pela prática de 
crimes de responsabilidade ou de infrações penais comuns. 

Quando praticarem crimes de responsabilidade conexos com crimes de 
igual natureza cometidos pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente da República, 
os Ministros de Estado serão processados e julgados pelo Senado Federal 
(CF, art. 52, inciso I, e parágrafo único). 
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No caso de crimes comuns, bem como no de crimes de responsabilidade 
não conexos com crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente ou 
pelo Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado serão processados 
e julgados pelo Supremo Tribunal Federal (CF, art. 1 02, 1, "c"). 

Vale lembrar que, nos casos de prática de crimes conexos com delitos 
praticados pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente da República, os Ministros 
de Estado só poderão ser processados e julgados após a autorização da Câmara 
dos Deputados, por decisão de dois terços de seus membros (CF, art. 5 1 ,  1). 

É oportuno observar, ainda, que, sem prejuízo da competência do le
gislador ordinário da União para tipificar ações e omissões de determinadas 
autoridades como crimes de responsabilidade, a Constituição Federal, desde 
logo, confere tal qualificação a algumas condutas. No que respeita ao presente 
tópico - concernente à responsabilização de Ministros de Estado -, o texto 
constitucional estatui que praticam crime de responsabilidade os Ministros 
de Estado quando: 

a) convocados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou qualquer 
de suas Comissões, para prestar, pessoalmente, infonnações sobre assunto 
previamente detenninado e inerentes a suas atribuições, deixarem de com
parecer sem justificação adequada (arts. 50, caput, e 58, III); e 

b) as Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal encaminharem 
pedidos escritos de infonnações e eles se recusarem a fornecê-las, ou não 
os atenderem, no prazo de trinta dias, ou prestarem informações falsas (art. 
50, § 2.0). 

8. ÓRGÃOS CONSULTIVOS 

O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos 
de consulta do Presidente da República, com a função de deliberarem sobre 
as matérias especificadas na Constituição. Suas manifestações são, sempre, de 
caráter meramente opinativo, vale dizer, não obrigam o Presidente da República. 

O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da 
República, e dele participam: 

I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III  - o Presidente do Senado Federal; 
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos De
putados; 
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; 
VI - o Ministro da Justiça; 
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VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco 
anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, 
dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos De
putados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. 

Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção fe
deral, estado de defesa e estado de sítio e sobre as questões relevantes para 
a estabilidade das instituições democráticas (CF, art. 90). 

O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para par
ticipar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada 
com o respectivo Ministério. 

A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. 

O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da 
República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, e dele participam como membros natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - o Presidente do Senado Federal; 
IV - o Ministro da Justiça; 
V - o Ministro de Estado da Defesa; 
VI - o Ministro das Relações Exteriores; 
VII - o Ministro do Planejamento; 
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aero
náutica. 

As competências do Conselho de Defesa Nacional estão enumeradas no 
§ l .º do art. 9 1  da Constituição, nos termos seguintes: 

§ 1 .° Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
1 - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração 
da paz, nos termos desta Constituição; 
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado 
de sítio e da intervenção federal; 
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas 
indispensáveis à segurança do território nacional e opinar so
bre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas 
relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos 
naturais de qualquer tipo; 
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de 
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a 
defesa do Estado democrático. 
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A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional. 

9. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Sabe-se que uma das características marcantes da forma republicana de 
governo é a possibilidade de responsabilização daqueles que gerem a coisa 
pública, quer dizer, os governantes têm o dever de prestar contas sobre sua 
gestão frente aos administrados. 

Assim, como corolário do princípio republicano, a Constituição Federal 
prevê a possibilidade de responsabilização do Presidente da República, tanto 
por infrações político-administrativas, quanto por infrações penais comuns. 

9.1 . Crimes de responsabilidade 

Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas, 
definidas em lei especial federal, que poderão ser cometidas no desempenho 
da função pública e que poderão resultar no impedimento para o exercício 
da função pública (impeachment). 

O art. 85 da Constituição Federal aponta as condutas do Presidente da Re
pública que caracterizarão crime de responsabilidade, nos termos seguintes: 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente 
da República que atentem contra a Constituição Federal e, 

. especialmente, contra: 
1 - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciá
rio, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das 
unidades da Federação; 
l l I  - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do Pais; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Como se vê, não se trata de lista exaustiva, mas, sim, meramente exem
plificativa. Na realidade, a Constituição Federal aponta, apenas genericamente, 
aquelas condutas que poderão configurar a prática de crimes de responsabili
dade pelo Presidente da República, deixando à lei especial a competência para 
defini-los e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento (art 85, 
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parágrafo único). Essa lei especial deverá ser, necessariamente, lei federa1. 1s 
Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que somente 
a União dispõe de competência para definição formal dos crimes de responsa
bilidade, pois estes se inserem, segundo o Tribunal, na competência privativa 
da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, 1). 16 

A competência para processar e julgar o Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade é do Senado Federal (art. 52, 1), após autorização 
da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus membros (art. 5 1 ,  1). 

Detennina a Constituição que, durante o processo de julgamento dos 
crimes de responsabilidade pelo Senado Federal, funcionará como Presidente 
o do Supremo Tribunal Federal (art. 52, parágrafo único). Na realidade, o 
Senado Federal não estará atuando como órgão legislativo, mas sim como 
órgão judicial híbrido, porque composto de senadores da República, mas 
presidido por membro do Poder Judiciário. 

Qualquer cidadão é parte legítima para oferecer a acusação contra o 
Presidente da República à Câmara dos Deputados, pela prática de crime de 
responsabilidade. As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, os órgãos públi
cos, os inalistados, os inalistáveis e todos aqueles que não estiverem no gozo 
dos seus direitos políticos não poderão fazê-lo, uma vez que essa prerrogativa 
é privativa do cidadão, na qualidade de titular do direito de participar dos 
negócios políticos do Estado. Na prática, qualquer autoridade pública ou 
agente político poderá fazê-lo, desde que na condição de cidadão. 

Como se vê, o processo de impeachment tem início na Câmara dos 
Deputados, a partir da apresentação da denúncia por qualquer cidadão, pois 
cabe privativamente a essa Casa autorizar, por dois terços de seus membros, 
a instauração do processo contra o Presidente da República. 

O exame realizado pela Câmara dos Deputados, sobre a procedência ou 
improcedência da acusação, é de natureza política, com forte conteúdo de 
discricionariedade. Caberá à Câmara dos Deputados, no procedimento de 
admissibilidade da denúncia, proferir um juízo político, em que verificará 
se a acusação é consistente, se tem ela base em alegações e fundamentos 
plausíveis, ou se a notícia do fato reprovável tem razoável procedência, não 
sendo a acusação simplesmente fruto de quizílias ou desavenças políticas. 

Na realidade, a Câmara dos Deputados não examinará propriamente se 
houve cometimento de crime de responsabilidade, mas sim a conveniência 
político-social da permanência do Presidente da República na condução dos 

'5 A Lei 1 .079/1950, recepcionada pela vigente Constituição, regula os crimes de responsabi
lidade do Presidente da República e de outras autoridades. 

•• STF, Súmula 722: "São da competência legislativa da União a definição dos crimes de 
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento." 
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negócios do Estado. "Não é o imperativo da lei que decide. Mas a conveniência 
aos interesses da nação, a oportunidade da deposição, ainda que merecida. Entre 
o mal da permanência no cargo de quem tanto mal causou e poderá repeti-lo, 
além do exemplo da impunidade, e o mal da deposição numa atmosfera social 
e política carregada de ódios, ainda que culpado o Presidente, a Câmara dos 
Deputados poderá isentá-lo do julgamento, dando por improcedente a acusação" 
(Sampaio Dória, citado por Alexandre de Moraes). 

A acusação oferecida à Câmara dos Deputados coloca o Presidente da 
República na condição de acusado, razão pela qual lhe deverá ser assegurado 
o direito à ampla defesa e ao contraditório, 17 sob pena de nulidade do proce
dimento. O Presidente da República, poderá, então, durante a tramitação da 
denúncia perante a Câmara dos Deputados, produzir as provas que entender 
necessárias, por meio de testemunhas, documentos e perícias. 

Admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, o processo será enca
minhado ao Senado Federal, para julgamento. A admissão da acusação pela 
Câmara dos Deputados vincula o Senado Federal, obrigando-o a dar início 
ao procedimento para a apuração do crime de responsabilidade, não sendo 
permitida ao Senado qualquer discricionariedade quanto à instauração, ou não, 
do processo de impeachment. Não cabe ao Senado Federal emitir um novo 
juízo de admissibilidade. Se a Câmara dos Deputados decidir pela admissão 
da denúncia, o Senado Federal estará obrigado a proceder ao julgamento 
concernente ao crime de responsabilidade objeto de acusação, devendo as
segurar ao processado, evidentemente, integral direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

Da mesma forma que ocorre a respeito da deliberação da Câmara dos 
Deputados sobre a admissibilidade da acusação, a doutrina dominante entende 
que o julgamento do Senado Federal tem natureza eminentemente política, 
vale dizer, o Senado Federal apreciará não só a caracterização da conduta 
do Presidente da República, mas, sobretudo, a conveniência política do seu 
afastamento do cargo para o País. Não se trata simplesmente de aferir a 
prática, ou não, do crime de responsabilidade, mas sim, e especialmente, de 
examinar a sua gravidade para a continuidade do exercício das chefias de 
Estado, de Governo e de Administração. 

No momento em que é instaurado o processo de julgamento pelo Senado 
Federal, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções, somente 
retornando ao exercício da Presidência se for absolvido ou se, decorrido o 
prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, hipótese 
em que retornará ao exercício das suas funções, sem prejuízo do regular 
prosseguimento do processo (CF, art. 86, § l .º). Enfim, se expirado o prazo 

17 MS 21 .564fDF, rei. Min. Octávio Gallotti, 23.09.1992. 
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de cento e oitenta dias sem a conclusão do julgamento, o processo prosseguirá 
normalmente, mas o Presidente reassumirá a Presidência da República. 

A condenação do Presidente da República pela prática de crime de respon
sabilidade, que somente será proferida pelos votos de dois terços dos membros 
do Senado Federal, em votação nominal aberta, acarretará a perda do cargo, com 
a inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis (CF, art. 52, parágrafo único). 

Destacamos que a imposição das sanções pela prática do crime de respon
sabilidade - perda do cargo e inabilitação, por oito anos, para o exercício de 
função pública - não exclui a aplicação das demais sanções judiciais cabíveis. 
Desse modo, se o Presidente da República praticou atos que se enquadram 
como ilícitos penais, esses deverão ser apurados pelos órgãos competentes 
do Poder Judiciário, em ações próprias. 

Cabe ressaltar que a inabilitação, por oito anos, para o exercício de 
função pública alcança todas as funções de natureza pública, sejam as resul
tantes de concurso público, sejam as de nomeação em confiança, sejam os 
mandatos eletivos. Na prática, portanto, a condenação no impeachment impõe 
ao Presidente da República uma absoluta ausência do cenário público do 
País, haja vista que ele não poderá, nos oito anos seguintes, ocupar nenhum 
cargo político eletivo, tampouco exercer qualquer outra função pública, de 
provimento efetivo ou em comissão. 

A sentença será formalizada por meio da expedição de uma Resolução 
do Senado Federal. 18 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a renúncia ao 
cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não 
paralisa o processo de impeachment. 1 9  

Essa questão foi suscitada no julgamento do então Presidente da República 
Fernando Collor de Melo, em que este renunciou ao cargo no início do julga
mento, com o objetivo de extinguir o processo de impeachment e, com isso, 
impedir a imposição da sanção de inabilitação, por oito anos, para o exercício 
de função pública. A argumentação era de que, com a prévia renúncia, extinguir
se-ia o processo de impeachment, o que impediria o Senado Federal de impor 
a pena de inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública. 

Essa argumentação, porém, não foi aceita pelo Supremo Tribunal Fe
deral, que deixou assente que, no atual regramento de responsabilização 
do Presidente da República pela prática de crime de responsabilidade (Lei 
1 .079/1 950), conquanto a pena de perda do cargo não possa ser apl icada 
isoladamente, vale dizer, embora a pena de perda do cargo obrigatoriamente 

18 Art. 35 da Lei 1 .079/1950. 
•• MS 21 .689-1 ,  rei. Min. Carlos Velloso, 1 6. 12.1993. 
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implique a inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, 
a pena de inabilitação não assume caráter de acessoriedade. Assim, mesmo 
tendo havido a renúncia - e, portanto, não cabendo mais falar em "perda do 
cargo" -, deve o processo prosseguir e, se condenatória a decisão, haverá a 
imposição, isoladamente, da pena de inabilitação. 

Nessa mesma ação, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que, apresentada a denúncia enquanto o Presidente da República estiver 
no exercício do cargo, prosseguirá o julgamento, mesmo após o término do 
mandato. Com isso, havendo a denúncia durante o exercício do mandato, 
ulterior renúncia não prejudicará o prosseguimento do julgamento, com vis
tas a decidir pela imposição, ou não, da inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública. 

Ainda na mesma ação, o Supremo Tribunal Federal deixou assente que o 
Poder Judiciário não dispõe de competência para alterar a decisão proferida 
pelo Senado Federal no processo de impeachment. 

Segundo o Tribunal, a Constituição reservou ao Senado Federal toda a 
jurisdição a respeito da matéria, excluindo, por conseguinte, a interferência 
do Poder Judiciário. Assim, quando o Senado Federal julga o Presidente da 
República, não procede como órgão legislativo, mas sim como órgão judicial, 
exercendo jurisdição recebida diretamente da Constituição, razão pela qual 
"não pode o Poder Judiciário reformar a decisão do Senado, por se tratar 
de matéria da sua exclusiva competência e no exercício de sua original e 
conclusiva jurisdição" (Carlos Velloso ). 

É importante ressaltar que a decisão do Senado Federal é absolutamente 
definitiva e não sujeita a controle por nenhum órgão do Poder Judiciário no que 
diz respeito ao mérito. Diferentemente, durante o processo de impeachment, 
se o processado entender que um direito seu está sendo lesado ou sofrendo 
ameaça de lesão, tem direito a provocar a tutela do Poder Judiciário, com 
fulcro no inafastável inciso XXXV do art. 5.0 da Constituição. Assim, por 
exemplo, se não lhe fosse assegurado o efetivo exercício da ampla defesa, 
poderia a autoridade processada ajuizar mandado de segurança (ou qualquer 
outra ação judicial que fosse cabível) contra o cerceamento do seu direito de 
defesa e, se o Judiciário entendesse que tal cerceamento realmente ocorrera, 
poderia, conforme o caso, proferir sentença decretando a anulação do ato 
ilegal ou determinando que fosse suprida a omissão ilegítima. 

9.2. Crimes comuns 

O Presidente da República dispõe de prerrogativas e imunidades em relação 
ao processo que vise à sua incriminação pela prática de crime comum. Essas 
garantias constitucionais, conforme já analisado, não são um privilégio pessoal; 
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elas têm por objetivo preservar a independência do Poder Executivo frente aos 
outros Poderes da República, pennitindo o livre exercício das funções presi
denciais, no exercício das chefias de Estado, de Governo e de Administração. 

9.2. 1. Imunidades 

O Presidente da República não dispõe de inviolabilidade material, prer
rogativa que só foi assegurada aos membros do Poder Legislativo. Assim, o 
Presidente da República não é inviolável por suas palavras e opiniões, ainda 
que no estrito exercício de suas funções presidenciais. 

Entretanto, a Constituição outorgou ao Presidente da República três im
portantes imunidades processuais, examinadas nos parágrafos seguintes. 

A primeira imunidade em relação ao processo diz respeito à necessidade de 
autorização prévia da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus membros 
(art. 86). Significa que o Presidente da República só poderá ser processado e 
julgado, por crime comum ou de responsabilidade, após a autorização da Câmara 
dos Deputados, por maioria qualificada de dois terços dos votos. 

Essa imunidade processual - exigência de autorização da Câmara dos 
Deputados para processar e julgar o Presidente da República - não impede, 
porém, a instauração, independentemente de autorização daquela Casa Le
gislativa, de inquéritos promovidos pela polícia judiciária, desde que essas 
medidas pré-processuais de persecução penal sejam adotadas no âmbito de 
procedimento investigatório em curso perante o Supremo Tribunal Federal, 
único órgão judiciário competente para ordenar, no que se refere à apuração 
de supostos crimes comuns atribuídos ao Presidente da República, toda e 
qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à 
demonstração de alegada prática delituosa, inclusive a decretação da quebra 
de sigilo bancário.2º 

A segunda imunidade em relação ao processo obsta que o Presidente da 
República seja preso, nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença 
condenatória (art. 86, § 3.º). Essa imunidade impede que o Presidente da 
República seja vítima de prisão em flagrante ou de qualquer outra espécie 
de prisão cautelar (preventiva, provisória etc.), seja o crime afiançável ou 
inafiançável. Enfim, para que o Presidente da República seja recolhido à 
prisão, é indispensável a existência de uma sentença condenatória, proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

A terceira imunidade processual outorga ao Presidente da República uma 
relativa e temporária irresponsabilidade, na vigência do mandato, pela prática 
de atos estranhos ao exercício de suas funções (art. 86, § 4.0). Significa que, 

20 Rei 511/PB. rei . Min. Celso de Mello, 09.02. 1995. 
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na vigência do seu mandato, o Presidente da República não responderá pela 
prática de atos estranhos ao exercício de suas funções presidenciais, quer 
dizer, por atos que não guardem conexão com o exercício da Presidência 
da República. 

Por força dessa última imunidade do Presidente da República, que es
tabelece a sua irresponsabilidade temporária quanto aos atos estranhos ao 
exercício do mandato, o chefe do Executivo só poderá ser responsabilizado, 
na vigência do seu mandato, pela prática de atos que guardem conexão 
com o exercício da atividade presidencial, hipótese em que será processado 
e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o crime praticado não guardar 
conexão com o exercício das funções presidenciais, o Presidente da Repú
blica só poderá ser por ele responsabilizado após o término do seu mandato, 
perante a Justiça Comum. 

Entenda-se. O Presidente da República poderá praticar crimes de respon
sabilidade ou crimes comuns. Na primeira hipótese, será processado e julgado 
perante o Senado Federal, após a autorização da Câmara dos Deputados, por 
dois terços de seus membros. Mas, se o Presidente da República praticar um 
crime comum, há que se examinar se há pertinência entre o ilícito e o exerclcio 
da Presidência. Se o delito comum foi praticado no exercício da Presidência 
(in o.fficio) ou em razão dele (propter officium), o Presidente poderá ser incri
minado na vigência do mandato, perante o Supremo Tribunal Federal, desde 
que haja prévia autorização da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus 
membros. Porém, se o delito comum é estranho ao exercício das atividades 
presidenciais, o Presidente da República não responderá por ele na vigência do 
mandato, mas somente após o término deste, perante a Justiça Comum. 

Exemplificando: matar alguém é um crime comum, tipificado rto art. 1 2 1  
do Código Penal. Pois bem, o Presidente da República poderá, na qualidade 
de cidadão comum, matar alguém. Mas, poderá também matar alguém na 
qualidade de Presidente da República. Se o Presidente da República, duran
te o descanso de um feriado, envolve-se numa discussão e, ao revidar um 
disparo, atinge um transeunte, matando-o, esse crime comum é estranho ao 
exercício da atividade presidencial, porque na sua prática o Presidente da 
República não estava atuando como tal, mas sim como cidadão comum. Mas, 
se após uma discussão no âmbito do Palácio do Planalto, acerca da regulação 
constitucional das medidas provisórias, o Presidente da República, em ato de 
desatino, mata um líder da oposição, esse crime comum terá sido praticado 
na condição de Presidente da República. Na primeira situação, o Presidente 
da República não responderá pelo crime na vigência do mandato, mas so
mente após o término deste, perante a Justiça Comum. No segundo caso, o 
Presidente poderá ser responsabilizado na vigência do mandato, perante o 
Supremo Tribunal Federal, desde que haja autorização prévia da Câmara dos 
Deputados, por dois terços dos seus membros. 



668 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicenta Paulo & Marcelo Alexandrino 

Essa imunidade, prevista no § 4.0 do art. 86 da Constituição, refere-se 
exclusivamente às infrações de natureza penal, não impedindo a apuração, 
na vigência do seu mandato, da responsabilidade civil, administrativa, fiscal 
ou tributária do Presidente da República.21 

Cabe esclarecer que, no caso da prática de crime comum estranho ao 
exercício das funções presidenciais, em razão da irresponsabilidade temporá
ria do Presidente da República, que impede a persecução criminal durante o 
exercício da Presidência, ocorre a suspensão do prazo prescricional, enquanto 
perdurar o mandato. 

Imunidades 
do Presidente 
da República 

Materiais 

Processuais 
ou Formais 

9.2.2. Prerrogativa de foro 

Não Dispõe 

Quanto à necessidade de 
autorização da camara dos 
Deputados para a instauração 
do processo (art. 86, caput). 

Quanto às prisões cautelares 
(art. 86, § 3.0). 

• Quanto à prática de atos 
estranhos ao exerclcio de 
suas funções presidenciais 
(art. 86, § 4.0). 

O Presidente da República dispõe de prerrogativa de foro. Com efeito, 
deferida a autorização da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus 
membros, será ele julgado, nos crimes de responsabilidade, pelo Senado Fe
deral e, nas infrações comuns, pelo Supremo Tribunal Federal (CF, art. 86).22 

Ao contrário do que ocorre nos crimes de responsabilidade, julgados 
pelo Senado Federal, nos crimes comuns a decisão da Câmara dos Deputados 
admitindo a denúncia ou a queixa-crime não vincula o Supremo Tribunal 
Federal. Em respeito ao postulado da separação dos poderes, mesmo com a 
autorização da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus membros, 
poderá o Supremo Tribunal Federal rejeitar a denúncia ou a queixa-crime, 

21 lnq. 672/0F, rei. Min. Celso de Mello, 1 6.09.1992. 
22 O procedimento para incriminação do Presidente da República por crime comum está 

disciplinado na Lei 8.038/1990 e nos arts. 230 a 246 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. 
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por entender, juridicamente, que não há elementos para o seu recebimento e 
consequente instauração do processo criminal. 

Após a autorização da Câmara dos Deputados, se o Supremo Tribunal 
Federal receber a denúncia ou queixa-crime, o Presidente da República ficará 
suspenso de suas funções pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, sem 
prejuízo do regular prosseguimento do processo (art. 86, § 1 .0). 

A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, originariamente, 
o Presidente da República alcança todas as modalidades de infrações penais, 
estendendo-se aos crimes eleitorais, aos crimes dolosos contra a vida e até 
mesmo às contravenções penais.23 

Acontece, porém, que a competência do Supremo Tribunal Federal 
para julgar o Presidente da República só alcança os crimes comuns por ele 
cometidos na vigência do mandato e, ainda assim, desde que sejam ilícitos 
relacionados com o exercício do mandato (in officio ou propter officium). 

Isso porque, em relação às infrações comuns praticadas em momento 
anterior ao da investidura no cargo de Presidente da República, ou praticadas 
durante o exercício do mandato presidencial, mas estranhas a este, aplica-se 
a imunidade processual prevista no § 4.0 do art. 86 da Constituição, que 
impede a responsabilização penal do Presidente da República, na vigência 
do mandato, por crimes estranhos ao exercício de suas funções. 

Com efeito, se a infração comum foi praticada antes do exercício do 
mandato, ou durante o exercício deste, mas é estranha ao desempenho 
das atividades presidenciais, o Presidente da República não será proces
sado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pois, nesse caso, incide a 
imunidade processual do § 4.0 do art. 86 da Constituição, que impede a 
responsabilização do Presidente da República, na vigência do mandato, por 
atos estranhos ao exercício de suas funções. Nessa situação, insista-se, só 
haverá persecução penal depois do ténnino do mandato, perante a Justiça 
Comum competente. 

A prerrogativa de foro só diz respeito a ações de natureza penal, não 
alcançando o julgamento de ações de natureza civil eventualmente ajuizadas 
contra o Presidente da República, tais como ações populares, ações civis 
públicas, ações possessórias etc. 

Ademais, conforme já estudado, a prerrogativa de foro só permanece 
durante o exercício do mandato, não subsistindo após a expiração deste. 
Encerrado o exercício do mandato, qualquer que seja o motivo, os processos 
criminais em trâmite no Supremo Tribunal Federal serão remetidos à Justiça 
Comum competente, para o regular prosseguimento. 

23 Recl 51 1/PB, rei. �in. Celso de Mello, 09.02.1995. 
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Por fim, caso o Presidente da República seja condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal pela prática de crime comum, a decisão condenatória com 
trânsito em julgado acarretará a suspensão dos seus direitos políticos e, em 
consequência, a cessação imediata de seu mandato. Nesse caso, a perda do 
mandato é consequência da própria condenação, não dependendo de nenhum 
outro ato formal, seja do Supremo Tribunal Federal, seja das Casas do Con
gresso Nacional. 

Em síntese, temos o seguinte. Recebida a denúncia ou queixa-crime pelo 
Supremo Tribunal Federal, o Presidente

· 
da República ficará afastado de suas 

funções, por até cento e oitenta dias, sem prejuízo do regular prosseguimento 
do processo. Se condenado, sujeitar-se-á à prisão, hipótese em que serão 
suspensos os seus direitos políticos e, em consequência, por força do inciso 
III do art. 15 da Constituição, perderá o cargo. 

10. GOVERNADORES DE ESTADO 

Ao contrário do que fez em relação ao Presidente da República, a Cons
tituição Federal não outorgou expressamente nenhuma imunidade processual 
ao Governador de Estado e do Distrito Federal. 

Com efeito, vimos que a Constituição Federal estabeleceu três imunidades 
processuais para o Presidente da República, que têm importantes reflexos 
na persecução penal pela prática de infrações comuns perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

A primeira imunidade processual em relação ao processo diz respeito 
à necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados, por dois 
terços dos seus membros, para o processo e julgamento do Presidente da 
República, seja pela prática de crime de responsabilidade, perante o Senado 
Federal, seja pela prática de infrações comuns, perante o Supremo Tribunal 
Federal (art. 86). 

A segunda imunidade processual diz respeito ao afastamento, em rela
ção ao Presidente da República, da possibilidade de prisão em flagrante e 
decorrente de qualquer outra espécie de prisão cautelar, haja vista que ele 
não poderá ser preso, nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença 
condenatória prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 86, § 3.0). 

A terceira imunidade processual em relação ao processo determina que 
o Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser res
ponsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, estabelecendo, 
assim, uma temporária e relativa irresponsabilidade do Presidente da Repú
blica, no curso do seu mandato, por atos que não guardem conexão com o 
exercício deste (art. 86, § 4.0). 
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Em função dessa omissão da Constituição Federal quanto à outorga de 
imunidades processuais ao Governador de Estado, várias Constituições esta
duais repetiram no seu texto, para os respectivos governadores, as mesmas 
três imunidades deferidas ao Presidente da República. 

Porém, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, somente pode 
ser estendida aos governadores de Estado e do Distrito Federal a imunidade 
fonnal que condiciona o processo e julgamento do Presidente da República 
à prévia autorização da Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus 
votos (art. 86). 

Assim, as Constituições estaduais e a Lei Orgânica do Distrito Federal 
poderão prever que os respectivos governadores só poderão ser processados 
e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça depois da prévia autorização, 
por dois terços dos seus membros, da Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa, respectivamente. 

As outras duas imunidades deferidas ao Presidente da República - refe
rente às prisões cautelares (art. 86, § 3.º) e à irresponsabilidade relativa por 
atos estranhos ao mandato (art. 86, § 4.º) - não podem ser estendidas pelas 
Constituições estaduais aos Governadores, por se tratar de prerrogativas ine
rentes ao Presidente da República, na qualidade de chefe de Estado.24 Dessa 
fonna, as Constituições estaduais que pretenderam atribuir essas imunidades 
aos seus governadores tiveram os respectivos dispositivos declarados incons
titucionais pelo STF. 

24 ADI 1 .021/SP, rei. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 19 . 10. 1 995. 
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PODElt )'üDICIÁRIÔ 

1. INTRODUÇÃO 

O Poder Judiciário é um dos três poderes expressamente reconhecidos 
pela Constituição da República (art. 2.0). Além de institui-lo como Poder 
independente, a Carta Política . protege como cláusula pétrea essa indepen
dência, em seu art. 60, § 4.º, III. 

Pode-se afinnar, sem exagero, que não é possível conceber um Estado de 
Direito sem um Poder Judiciário independente, responsável não só pela solução 
definitiva dos conflitos intersubjetivos, mas, talvez precipuamente, pela garantia 
da integridade do ordenamento jurídico, mediante a aferição da compatibilidade 
entre os atos estatais e os comandos vazados na Constituição. 

É interessante observar que a plena independência entre os Poderes 
Executivo e Legislativo não é um pressuposto obrigatório para termos um 
Estado de Direito. Deveras, no sistema parlamentarista, a relação entre os 
Poderes Executivo e Legislativo não é propriamente de independência, mas 
sim de colaboração, uma vez que a .manutenção do exercício do poder por 
parte de um depende da vontade do outro. 

O Poder Judiciário, diferentemente, seja qual for o sistema de governo 
- presidencialista ou parlamentarista - sempre e obrigatoriamente deve ser 
um Poder plenamente independente, em um Estado Democrático de Direito, 
incumbido da guarda da Constituição, a fim de conferir efetividade, dentre 
outros, aos princípios da legalidad_e e da igualdade. 

É verdade que há países em que certas matérias são subtraídas à pos
sibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, resolvendo-se os conflitos 
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a elas pertinentes exclusivamente no âmbito administrativo. São os países 
que adotam o denominado "sistema francês", ou "sistema do contencioso 
administrativo", ou, ainda, "sistema de dualidade de jurisdição". Nesses 
países, os conflitos que envolvam matérias de índole administrativa são 
solucionados no âmbito da própria administração pública, em vias pro
cessuais próprias, administrativas. Quanto a essas matérias, as decisões 
administrativas, esgotada a via administrativa, são definitivas, não estão 
sujeitas à apreciação do Poder Judiciário, vale dizer, existe, tecnicamente, 
coisa ju lgada administrativa. 

O Brasil adota o denominado "sistema inglês", ou "sistema de unicidade de 
jurisdição". Em poucas palavras, significa isso que somente o Poder Judiciário 
tem jurisdição, isto é, somente ele pode dizer, em caráter definitivo, o direito 
aplicável aos casos concretos l itigiosos submetidos a sua apreciação. 

É interessante observar que não fica abolida a apreciação de l itígios, a 
composição de interesses conflitantes, no âmbito administrativo. Pelo con
trário, a Constituição reconhece expressamente a existência dos processos 
administrativos, por exemplo, ao enunciar os princípios do contraditório e 
ampla defesa e da celeridade processual (CF, art. 5.0, LV e LXXVIII). Ocorre 
que a adoção do sistema de unicidade jurisdicional tem como consequência a 
ausência de definitividade, de imodificabilidade das decisões administrativas. 
Por outras palavras, mesmo que o cidadão opte por discutir administrativa
mente um conflito, e util ize, para tanto, todas as instâncias administrativas 
disponíveis, a decisã.:i final no âmbito administrativo não será uma decisão 
imutável. Se o interessado discordar daquilo que ficou decidido administra
tivamente, pode submeter seu conflito à apreciação do Poder Judiciário, que, 
de modo definitivo, dirá o direito aplicável, sem que a utilização prévia da 
via administrativa implique quaisquer restrições. 

Em poucas palavras, não existe, em sentido técnico, "coisa julgada ad
ministrativa", tampouco ·�urisdição administrativa". No Brasil, a jurisdição 
e a coisa julgada são atributos exclusivos do Poder Judiciário.1 O princípio 
da unicidade de jurisdição está vazado de forma lapidar no inciso :XXXV do 
art. 5.0, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito". 

A importância do Poder Judiciário independente para a garantia de um 
Estado Democrático de Direito pode ser facilmente constatada pela análise 
de inúmeros dispositivos da Constituição. 

' Pode-se apontar uma exceção: nos. crimes de responsabilidade que envolvam as maiores 
autoridades do Poder Público, o julgamento é feito pelo Poder Legislativo (CF, art. 52, 1 e 
li). Embora a apreciaç.ao e julgameoto desses crimes tenha muito de função polltica, não 
há como deixar de re·:onhecer natureza jurisdicional à decisão, uma vez que se trata de 
dizer e aplicar, em caráter definitivo, o direito pertinente ao caso concreto litigioso. 
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Em primeiro lugar, a guarda da Constituição, em caráter definitivo, é 
atribuída ao órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal 
(CF, art. 1 02, caput). 

Além dessa relevantíssima atribuição, impende notar que inúmeros direitos 
fundamentais, individuais ou coletivos, catalogados ou não, são concernen
tes especificamente ao Poder Judiciário, isto é, a garantia de acesso a um 
judiciário imparcial e independente é garantia fundamental, estruturante de 
nossa organização político-jurídica. 

Assim, além de asseverar que "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5.0, XXXV), a Carta Po
lítica estabelece o princípio do juiz natural (art. 5.0, XXXVII), reconhece o 
Tribunal do Júri, atribuindo-lhe competência para' julgar os crimes dolosos 
contra a vida (art. 5.0, XXXVIII), assegura que "ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5.º, 
LVII) etc. 

São, ainda, essenciais à garantia de um Judiciário imparcial e independente 
as diversas prerrogativas da magistratura, vazadas essencialmente nos arts. 
93 e 95 da Constituição, e a expressa garantia de autonomia administrativa 
e financeira (CF, art. 99). 

Cabe apontar, conforme anteriormente expendido, que o Judiciário, assim 
como os demais Poderes, além de sua função típica, jurisdicional, exerce, 
como funções atípicas, atividades administrativas e normativas. No âmbito 
administrativo, é relevante registrar que a EC 45/2004 acrescentou o inciso 
1-A ao art. 92, criando, como órgão do Poder Judiciário, o "Conselho Na
cional de Justiça". 

Esse órgão, que é, a rigor, um órgão de controle, foi inserido na estru
tura do Poder Judiciário no intuito de atalhar questionamentos acerca de sua 
constitucionalidade. Com efeito, é tarefa exclusiva do constituinte originário 
delinear os sistemas de controles recíprocos entre os Poderes, denominados 
usualmente "freios e contrapesos" (checks and balances). Isso porque esses 
controles recíprocos conferem a exata medida da relação de independência 
e harmonia, ou seja, do equilíbrio entre os Poderes. Caso uma emenda à 
Constituição pretendesse instituir novos mecanismos de controle de um de
terminado Poder sobre outro, estaria alterando esse equilíbrio e, a nosso ver, 
seria flagrantemente inconstitucional, por afronta à cláusula pétrea vazada no 
art. 60, § 4.0, III, da Constituição da República. 

Não obstante a sua inserção na estrutura do Poder Judiciário, a ver
dade é que o Conselho Nacional de Justiça não é composto somente por 
membros do Poder Judiciário, ou seja, embora disfarçadamente, instituiu-se, 
sim, uma nova espécie de controle do Judiciário, não prevista pelo cons
tituinte originário. O importante, todavia, a nosso ver, é que o Conselho 
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Nacional de Justiça não tem ingerência na atividade jurisdicional dos juízes 
e tribunais, mas, somente, nas atividades administrativas e financeiras do 
Poder Judiciário, mantendo-se assim, pelo menos teoricamente, a indepen
dência dos magistrados em sua tarefa precípua que é o exercício da função 
jurisdicional. 

No Brasil, o Poder Judiciário divide-se basicamente em duas esferas: 
a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Não existe um Poder Judiciário mu
nicipal em nosso País. A regra é as competências da Justiça Federal serem 
enumeradas expressa e taxativamente no texto constitucional, deixando-se 
a competência residual à Justiça Estadual. A Justiça Federal, por seu tur
no, classifica-se em comum e especializada, esta com competência para 
apreciar matérias específicas (Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça 
Eleitoral). Têm-se, ademais, dois tribunais de superposição, o Superior 
Tribunal de Justiça, última instância nas questões que envolvam leis, e o 
Supremo Tribunal Federal, instância derradeira (ou única, especialmente 
no controle concentrado de constitucionalidade) nas questões concernentes 
à Constituição Federal. 

Passemos à análise das disposições constitucionais acerca do Poder 
Judiciário no Brasil. 

2. ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO · 
Os órgãos que integram o Poder Judiciário foram enumerados pela 

Constituição Federal em seu art. 92, nos termos seguintes: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
1 - o Supremo Tribunal Federal; 
1-A - o Conselho Nacional de Justiça; 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Mil itares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal 
e Territórios. 
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ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO* 

Julzes 
do Trabalho 

Julzes 
Eleitorais 

Julzes 
Militares 
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' Além desses órgãos. também integro o Poder Judiciário o Conselho Nacional de 
Justiço; não o inserimos na estrutura acima porque este órgão não dispõe de com
petência jurisdicional. 

A Emenda Constitucional 45/2004 extinguiu os tribunais de alçada, onde 
existiam, detenninando que seus membros passem a integrar os tribunais 
de justiça dos respectivos estados-membros, respeitadas a antiguidade e a 
classe de origem. 

Consoante anotado anterionnente, essa mesma emenda constitucional 
criou, no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
órgão que, confonne detalharemos adiante, não dispõe de competências juris
dicionais (por esse motivo, ele não está presente no quadro de organização 
do Poder Judiciário, acima apresentado). 

O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição 
em todo o território nacional e, assim como o Conselho Nacional de Justiça, 
têm sede na Capital Federal (CF, art. 92, §§ 1 .0 e 2.0). 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, 
ocupando a digna posição de especial guardião da Constituição Federal. 
Cabe ao Supremo Tribunal realizar, originariamente e com exclusividade, o 
controle abstrato de leis e atos normativos em face da Constituição Federal 
e, também, atuar no controle difuso, em que aprecia, em último grau, as 
controvérsias concretas suscitadas nos juízos inferiores. 

O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de controle da atuação ad
ministrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe desempenhar as atribuições que lhe fo
ram diretamente outorgadas pela Constituição Federal, que examinaremos 
adiante, além de outras que venham a ser estabelecidas pelo Estatuto da 
Magistratura. 
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O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal 
Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar são os quatro Tribunais Supe
riores, com sede na Capital Fed�ral e jurisdição em todo o território nacional. 

O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem por função precípua assegurar 
a uniformização na interpretação da legislação federal, apreciando as mais 
diferentes controvérsias acerca da aplicação do direito federal. O Superior 
Tribunal de Justiça não realiza controle abstrato de constitucionalidade, 
mas somente controle difuso, no qual aprecia as controvérsias concretas a 
ele submetidas originariamente (competência originária) ou em processos 
resultantes de recursos contra as decisões dos Tribunais de Justiça dos 
estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais (compe
tência recursai). 

Os demais Tribunais Superiores integram a justiça especializada, haja vista 
que só atuam num dado ramo do Direito. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral 
aprecia matéria eleitoral; o Superior Tribunal Militar, os crimes militares; e 
o Tribunal Superior do Trabalho, matéria afeta ao direito do trabalho. 

O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE 
e STM) são denominados órgãos de convergência, haja vista que as causas 
processadas nos juízes e tribunais inferiores convergem para esses Tribunais, 
respeitadas as respectivas competências. O Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça são, também, denominados órgãos de super
posição, pois, embora não pertençam a nenhuma justiça, suas decisões se 
sobrepõem às decisões proferidas pelos órgãos inferiores das justiças comum 
e especializadas. 

Dentre os órgãos de segundo grau, destacamos os Tribunais de Justiça dos 
estados-membros, que, além de realiZarem o controle difuso de constitucionalida
de como qualquer outro órgão do Poder Judiciário, efetivam também o controle 
abstrato das leis e atos normativos locais em face da Constituição estadual. 

Cabe a todos os juízes e tribunais do Poder Judiciário exercer a jurisdição 
constitucional, na defesa da supremacia da Constituição Federal. Com efeito, 
todos os órgãos do Poder Judiciário, juízes e tribunais, dispõem de competência 
para proteger a Constituição, devendo afastar, nos casos concretos a eles sub
metidos, a aplicação das leis que considerarem inconstitucionais. Dessa forma, 
embora a guarda da Constituição seja função precípua do Supremo Tribunal 
Federal, ele não a exerce de forma exclusiva, haja vista que os demais órgãos 
do Poder Judiciário também podem reconhecer a invalidade das leis. 

A única jurisdição exclusiva do Supremo Tribunal Federal é a abstrata, 
em face da Constituição Federal, em que a Corte examina, em tese, a validade 
de leis e atos normativos em confronto com a Carta Federal, com o fim de 
resguardar a harmonia do ordenamento jurídico. Ainda assim, cabe destacar, 
só é atribuição exclusiva do Supremo Tribunal Federal a jurisdição abstrata 
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em face da Constituição Federal, haja vista que os Tribunais de Justiça dos 
estados e do Distrito Federal também exercem controle abstrato, mas sempre 
em confronto com a Constituição estadual. 

3. FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS 

A função típica do Poder Judiciário é a chamada função jurisdicional (ou 
de julgamento), pela qual lhe compete, coercitivamente, em caráter definitivo, 
dizer e aplicar o Direito às controvérsias a ele submetidas. 

Entretanto, assim. como os demais Poderes da República, o Judiciário 
também desempenha funções acessórias ou atípicas, de natureza administra
tiva e legislativa. 

O Poder Judiciário desempenha função atípica administrativa quando 
administra seus bens, -_seiviços e pessoal. A nomeação e exoneração de seus 
seividores, a concessão a eles de férias e demais direitos, a realização de uma 
licitação pública etc. são alguns exemplos de atuação do Poder Judiciário no 
exercício de função "àtípica" administrativa. 

O Poder Judiciário desempenha função "atípica" legislativa quando 
produz normas gerais, aplicáveis no seu âmbito, de obseivância obrigatória 
por parte dos administrados. É o caso da elaboração dos regimentos dos 
Tribunais,2 os quais d_ispõem sobre a competência administrativa e jurisdi
cional desses órgãos. 

4. GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO 

A Constituição Feaeral outorgou importantes garantias ao Poder Judiciá
rio, como meio de lhe assegurar autonomia e independência para o imparcial 
exercício da jurisdição. Essas garantias, portanto, não devem ser vistas como 
privilégios dos magistrados, mas sim como prerrogativas que asseguram, ao 
próprio Poder Judiciário, a necessária independência para o exercício de suas 
relevantes funções constitucionais, sem ingerência e pressões dos Poderes 
Legislativo e Executivo. 

O legislador constituinte conferiu especial importância às garantias outor
gadas ao Poder Judiciário, ao dispor que constituem crime de responsabilidade 
do Presidente da Republica os atos que atentem contra o livre exercício do 
Poder Judiciário (CF, art. 85, II) e, também, ao proibir que tais garantias 
sejam disciplinadas por medida provisória (CF, art. 62, § ! .º, 1, "c") ou por 
lei delegada (CF, art.· 68, § ! .º, 1). 

2 CF, art 96, 1, •a•. 
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Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira 
(CF, art. 99). 

Em razão da autonomia financeira, os tribunais elaborarão suas próprias 
propostas orçamentárias, desde que dentro dos limites estipulados conjun
tamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Desse 
modo, o Poder Judiciário, embora não disponha de orçamento próprio, tem 
assegurado constitucionalmente o direito de elaborar sua proposta orçamen
tária, com a participação ativa na fixação dos limites de gastos da lei de 
diretrizes orçamentárias. 3 

Determina a Constituição que o encaminhamento da proposta, ouvidos 
os outros tribunais interessados, compete: 

a) no âmbito da União: aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

b) no âmbito dos estados e no do Distrito Federal e Territórios: aos Presidentes 
dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 

Se os Tribunais do Poder Judiciário não encaminharem as respectivas 
propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, 
ajustados de acordo com os limites estipulados conjuntamente com os demais 
Poderes na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 99, § 3.0). 

Ademais, se as propostas orçamentárias dos Tribunais do Poder Judiciário 
forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na lei de dire
trizes orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para 
fins de consolidação da proposta orçamentária anual (CF, art. 99, § 4.º). 

Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a rea
lização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente au
torizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais (CF, 
art. 99, § 5.0). 

A Emenda Constitucional 45/2004 trouxe novo dispositivo que refor
ça a autonomia financeira do Poder Judiciário, dispondo que os recursos 
provenientes das custas e emolumentos serão destinados exclusivamente 
ao custeio dos serviços afetos às atividades especificas da Justiça (art. 98, 
§ 2.º). 

3 Com fundamento nessa regra, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional lei de 
diretrizes orçamentárias que fixava o limite que caberia ao Poder Judiciário no orçamento 
geral do estado, sem nenhuma participaçao desse Poder na fixaçao de tal limite (ADI 1 .9111 
PR, rei. Mln. limar Galvão, OJ 12.03.1 999). 
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A autonomia administrativa confere aos tribunais do Poder Judiciário a 
competência para: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com ob
servância das nonnas de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxil iares e os dos juízos que lhes 
forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional res
pectiva; 

c) prover, na fonna prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira da 
respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, os cargos 
necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim defi
nidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes 
e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. 

() Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e os Tribunais 
de Justiça podem, ainda, propor ao Poder Legislativo respectivo, desde que 
observados os l imites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços au
xiliares e dos juízos que lhes fore!Jl vinculados, bem como a fixação do 
subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver; 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias. 

O Professor Alexandre de Moraes cita, ainda, como importante garantia 
da independência do Poder Judiciário, a composição constitucional do Su
premo Tribunal Federal (onze ministros), entendendo ser ilegítima qualquer 
tentativa do Poder Executivo ou Legislativo de alterar esse número, com a 
intenção de desrespeito à autonomia da própria Corte ou de suas decisões. 
Dessa forma, ressalta, "qualquer alteração constitucional na composição 
do Supremo Tribunal Federal deverá respeitar a independência do Poder 
Judiciário e ser feita por emenda constitucional". 
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5. ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA 

Estabelece a Constituição que lei complementar, de iniciativa do Supre
mo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, devendo ser 
observados os princípios a seguir apresentados. 

O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será o de 
juiz substituto, dar-se-á mediante a realização de concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 
classificação.4 

A promoção do magistrado na carreira, de entrância para entrância, será 
feita alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes 
normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou 
cinco alternadas em lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento.pressupõe dois anos de exercício na respectiva 
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade 
desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; 

e) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos 
de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e 
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; 

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais 
antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme 
procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação; 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o 
devido despacho ou decisão. 

O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e me
recimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. 

O Estatuto da Magistratura deverá prever cursos oficiais de preparação, 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória 
do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido 
por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados. 

O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 
noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do 

• CF, art. 93, 1, com a redação dada pela EC 45/2004. 
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Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados 
em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas 
categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 
exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos 
Tribunais Superiores, observado o teto salarial fixado em lei de iniciativa 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI) e o pagamento na 
forma de subsídio fixado em parcela única (art. 39, § 4.º). 

A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes obser
varão as regras do regime especial de previdência dos servidores públicos 
civis, previsto no art. 40 da Constituição Federal. 

O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tri
bunal. 

O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por inte-. 
resse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo 
tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 

As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão 
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros. 

Nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá 
ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte 
e cinco membros, para o exercfcio das atribuições administrativas e juris
dicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade 
das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno. 

A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas 
nos ju ízos e tribunais de segundo grau ,  funcionando, nos dias em que não 
houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente (CF, art. 
93, XII). Observe-se que essa vedação não alcança o Supremo Tribunal 
Federal, tampouco os demais tribunais superiores. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que esse dispositivo 
é de aplicação i mediata, alcançando, de pronto, todos os juízos e tribunais 
de segundo grau, que não poderão mais dispor de férias coletivas em suas 
atividades. 5 

• ADIMC 3.823, rei. Min. Cármen Lúcia, 06. 1 2.2006. 
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O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda judicial e à respectiva população. 

Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração 
e atos de mero expediente sem caráter decisório. 

A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de juris
dição. . . 

6. GARANTIAS AOS MAGISTRADOS 

A Constituição Federal assegura aos membros do Poder Judiciário as 
garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio 
(CF, art. 95). 

No primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após o cumprimen
to do estágio probatório de dois anos de exercício. No período do estágio 
probatório, no qual não há que se falar em vitaliciedade, a perda do cargo 
dependerá de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Uma 
vez cwnprido o estágio probatório, o magistrado só perderá o seu cargo 
em virtude de sentença judicial transitada cm ju lgado. 

Os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e 
os advogados e membros do Ministério Público que ingressam nos tribunais 
federais ou estaduais pela regra do "quinto constitucional" adquirem vitali
ciedade imediatamente, no momento em que tomam posse. 

Ressaltamos, porém, que a Constituição Federal estabelece um abranda
mento da vitaliciedade em relação aos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e aos magistrados que atuam como membros do Conselho Nacional de Justiça, 
ao prever que eles poderão ser processados e julgados pelo Senado Federal 
nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I I). Dissemos abrandamento da 
vitaliciedade porque, caso venham a ser responsabilizados politicamente pelo 
Senado Federal (impeachment), a condenação implicará a perda do cargo, com 
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, nos termos 
do art. 52, parágrafo único, da Constituição Federal. 

A inamovibilidade assegura que os magistrados somente poderão ser 
removidos por iniciativa própria (e não de oficio, por iniciativa de qualquer 
autoridade), salvo por motivo de interesse público, mediante decisão adotada 
pelo voto da maiória absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional 
de Justiça, assegurada ampla defesa.6 A inamovibilidade não impede, ainda; ' 
que o magistrado seja removido por determinação do Conselho Nacional de 
Justiça, a título de sanção administrativa, assegurada ampla defesa (CF, 
art. 1 03-B, § 4.º, III). 

e CF, art. 95, li, com a redação dada pela EC 45/2004. 
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A irredutibilidade do subsídio, assegurada aos magistrados, tem por escopo 
evitar que a sua atuação seja objeto de pressões, advindas da redução de sua 
espécie remuneratória, garantindo-se, com isso, a dignidade e a independência 
necessárias ao pleno exercício de suas funções. 

Entretanto, vale lembrar, a garantia constitucional da irredutibil idade 
de subsídio alcança somente a chamada "irredutibilidade jurídica", isto é, 
a irredutibilidade nominal do subsídio (e não a sua irredutibilidade real). 
Significa dizer que a irredutibilidade não assegura o direito à atualização 
monetária do valor do subsídio em face da perda do poder aquisitivo da 
moeda (inflação), mas tão somente que o seu valor nominal não será redu
zido. A irredutibilidade não impede, tampouco, a incidência ou o aumento 
de tributos sobre o valor do subsídio, ainda que isso implique sua redução 
nominal . 

É de notar, também, que os magistrados dispõem de foro especial por 
prerrogativa de função, sendo julgados, originariamente, por tribunais indi
cados na Constituição Federal, de acordo com a tabela a seguir: 

Autoridade Infração Órgão Julgador 
Julzes estaduais e do Distrito 
Federal comum I responsabilidade T J (art. 96, I l i) 

Jüli:es'·tederals;' lnclufdosJos· ;da: <• i '.; i : ; - '.• : ;  (,;_, ·:; , . . - . ; · · · :  . ,  . .  ,n>i i ·; ;  · > ::· ;·'· i:·� 
.Jys,tJ�., MJll.l<!r. 13 qa_ Jv�tl�, !!1;>,.�H· ;_(; J �JT.l\l{ll, /,_ �AApon\lS�IU�i'l�91;'.·1 ,  : ;\f�FiH�·?flP�·�'),i t�")1 
T��.fi)�g ..... 1 • , ••. J .. �·, ,; "· .:. : � . . , .'. 1 1 i  1 .'IJ.·· 1 1 :· .  �.- • : -. 1 t1 .. 1 ·  • •  l · .·.•:·• : , , : .,,�·, ,  .... t t ... �.:·. ;.,, v .···· .::.. ·,. _,, , _-.: . - .:� l · 
Membros dos TJ, TRF, TRE e TRT comum I responsabilidade STJ (art. 1 05, 1, "a") 
.�enibrps d_os Jrib4n11is �l!P.Srli:>r��, . ; r ·éclm.

urn / resi)onsiib.mdade i. · 81'1
{
(al·11o� �';I 0ih";' (STJ, TST, TSE e STM) . . . . 

. ; , , .. . . i '. . ; : .'. , ,<' 
comum STF (art. 1 02, 1 ,  "b") 

Ministros do STF 

Deve-se ressaltar, porém, que o foro especial por prerrogativa de função 
de que dispõem os magistrados não se estende aos juízes aposentados. Como 
o cargo de magistrado é vitalício (CF, art. 95, 1), defenderam alguns a tese 
de que a vitaliciedade seria mantida após a aposentadoria, e isso teria como 
consequência continuar o magistrado, mesmo depois da jubilação, a fazer jus 
à prerrogativa de foro no julgamento de infrações ocorridas no exercício da 
função. O STF, porém, decidiu em sentido contrário, negando o direito ao 
foro especial aos juízes aposentados.7 • , . .  

7 RE 549.560/CE, rei. Min. Ricardo Lewandowskl, 22.03.2012. �-:-\ ,  -· ' ' 
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7. VEDAÇÕES 

No intuito de assegurar maior imparcialidade ao exercício de suas fim
ções, a Constituição estabelece certas vedações aos magistrados, que dizem 
respeito a atividades e condutas consideradas incompatíveis com a missão de 
membro do Poder Judiciário. Assim, é vedado aos magistrados: 

a) exercer, ainda que em disponibil idade, outro cargo ou função, salvo uma 
de magistério; 

b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em pro
cesso; 

c) dedicar-se à atividade político-partidária; 

d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas 
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas 
em lei; 

· 
e) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorri

dos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

Essa última vedação, denominada "quarentena", tem por objetivo refor
çar a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário. Visa a evitar o 
tráfico de influência ou exploraçãÓ de prestígio pelo ex-magistrado perante 
o juízo ou tribunal do qual se afastou, no ulterior exercício da advocacia 
por esse ex-magistrado. Perfilhando a lição do Prof. Alexandre de Moraes, 
entendemos que "a expressão 'no juízo do qual se afastou' deve ser interpre
tada, em relação aos juízes de 1 .0 grau aposentados ou exonerados, como 'na 
Comarca da qual se afastou', pois seria de absoluta inutilidade proibir-se, por 
exemplo, o juiz aposentado da 3.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo de 
advogar somente nessa Vara, permitindo-lhe a advocacia em todas as outras 
Varas da Comarca da Capital do Estado de São Paulo". 

Em relação ao exercício do magistério, o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que é permitido aos juízes exercer mais de uma atividade 
de magistério, desde que compatíveis com o exercício da magistratura. Para 
o Tribunal, a Constituição Federal não impõe uma única atividade de ma
gistério, mas sim o exercício desta função compatível com a de magistrado, 
para impedir que a acumulação autorizada prejudique, em termos de horas 
destinadas ao ensino, o exercício da magistratura. 8 

Ademais, entende a Corte Maior que não há vedação a que a atividade 
de magistério seja desempenhada pelos juízes no horário do expediente do 
juízo ou tribunal, "tendo em vista que o magistrado que eventualmente lecio-

• ADI 3.126, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 7.02.2005. 
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nar pelas manhãs, ou mesmo à tarde, certamente poderá compensar as suas 
atividades jurisdicionais de diversas outras maneiras, sem comprometimento 
quanto à prestação judicial''.9 

Os magistrados não pódem, porém, atuar na Justiça Desportiva, haja 
vista que a eles só é constitucionalmente permitida a acumulação da atividade 
judicante com o magistério (art. 95, parágrafo único, 1).10 

8. SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO 

Os membros do Poder Judiciário serão remunerados exclusivamente por 
subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer grati
ficação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, somente podendo ser fixados · ou alterados por lei esp(lcífica, 
observada a iniciativa privatiya dos tribunais em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

Os subsídios dos membros do Poder Judiciário, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, fixado 
por lei de iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal como teto 
remuneratório. 

O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 
noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados 
em lei e escalonados, em âmbito federal e estadual, conforme as respectivas 
categorias da estrutura judiciãria nacional, não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 
exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos 
Tribunais Superiores. 

Conforme já examinado, a Constituição assegura a irredutibilidade nominal 
dos subsídios dos membros do Poder Judiciário. 

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o estabelecimento de 
um subteto de remuneração - 90,25% do subsídio mensal dos ministros do 
STF - para os membros do Poder Judiciário estadual, dando interpretação 
conforme à Constituição ao art. 37, inciso XI, e seu § 1 2, para exc.luir a 
submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remune
ração (ADIMC 3.854/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 28.02.2007). 

9 ADI 3.508, rei. Min. Joaquim Barbosa, 27.06.2007. 
'º MS 25.938, rei. Min. Cármen Lúcia, 24.04.2008. 
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Dessa fonna, os subsídios dos desembargadores dos Tribunais de Justi
ça têm como limite o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, sendo inconstitucional a limitação daqueles a 90,25% deste. Tam
pouco pode o subteto em foco - 90,25% do subsídio mensal dos ministros 
do STF - ser utilizado para determinação do valor dos subsídios dos demais 
magistrados estaduais. 

9. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

A Emenda Constitucional 45/2004 criou o Conselho Nacional de Jus
tiça, órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário, com sede na Capital 
Federal, com a incumbência de realizar o controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juizes. 

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com 
mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo 
respectivo tribunal; 

Ili - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado 
pelo respectivo tribunal; 

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo 
Supremo Tribunal Federal; 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Su
perior Tribunal de Justiça; 

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça; 

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; 

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo 
Procurador-Geral da República; 

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo 
Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo 
órgão competente de cada instituição estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
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XIII  - dois cidadãos, de notâvel saber jurídico e reputação 
il ibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo 
Senado Federal. 

689 

O Conselho Nacional de Justiça será presidido pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal e, nas suas ausências ou impedimentos, pelo Vice-Presidente 
desse Tribunal (art. 1 03-B, § 1 .º). 1 1 

Os nomes do Presidente e do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral não se submetem à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal 
como condição prévia à nomeação para o Conselho, haja vista que eles, como 
ministros da Alta Corte, já foram anterionnente submetidos a essa aprovação 
legislativa, por ocasião de sua nomeação para este cargo, por força do art. 
1 O 1 , parágrafo único, da Constituição Federal. 

Vale repisar: so·mente essas duas autoridades - Presidente e Vice
-Presidente do STF - não se submetem à aprovação da maioria absoluta 
do Senado Federal como condição prévia à nomeação para o CNJ. Os 
demais membros do Conselho são nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha deles pela maioria absoluta do Senado Federal 
(art. 1 03-B, § 2.0). 

Faz-se oportuno observar que a EC 6 1 /2009 afastou os limites de idade 
- mínimo e máximo - para os membros do CNJ (anterionnente, esses limites 
eram de trinta e cinco e sessenta e seis anos, respectivamente) e excluiu a 
vedação à distribuição de processos ao Presidente do Conselho. 12 

Note-se que, embora seja órgão integrante do Poder Judiciário, o Con
selho Nacional de Justiça possui membros alheios ao corpo da magistratura 
- representantes do Ministério Público, da advocacia e da sociedade, estes 
últimos indicados pelo Legislativo -, o que, segundo o entendimento do Su
premo Tribunal Federal, "além de viabilizar a erradicação do corporativismo, 
estende uma ponte entre o Judiciário e a sociedade, permitindo a oxigenação 
da estrutura burocrática do Poder e a resposta a críticas severas". 13 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Minis
tro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto 
da Magistratura, as seguintes: 

11 Redação dada pela EC 61/2009. 
12 Anteriormente, o § 1 .0 do art. 103-B vedava, expressamente, a distribuição de processos 

ao Presidente. 
13 ADI 3.367/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 1 3.04.2005. 
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a) receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 
magistrados e aos serviços judiciârios; 

b) exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; 
c) requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar 

servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e 
Territórios. 

A Constituição estabelece que o Procurador-Geral da República e o Pre
sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiarão 
junto ao Conselho Nacional de Justiça. Note-se que eles apenas oficiarão 
perante o órgão, não podendo, portanto, ser membros deste Conselho como 
representantes do Ministério Público e da advocacia. 

Nos crimes de responsabilidade, os membros do Conselho Nacional 
de Justiça são processados e julgados pelo Senado Federal (CF, art. 52, 
II). Anote-se que, por força dessa determinação constitucional, até mesmo 
os cidadãos nomeados para compor o CNJ poderão cometer crime de res
ponsabilidade. 

Nos crimes comuns,  os membros do Conselho Nacional de Justiça não 
dispõem de foro especial em razão do desempenho dessa função. Significa 
dizer que, pela prática de infrações penais comuns, cada membro responde
rá perante o seu foro competente (de origem). Desse modo, se a infração 
comum for praticada pelo membro Ministro do STJ, a competência para o 
julgamento será do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 1 02,  1, "c"); se for 
praticada pelo membro Desembargador de Tribunal de Justiça, será ele julgado 
pelo Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 1 05,  1, "a") - e assim por diante. 

Por outro lado, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são 
processadas e julgadas, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal (CF, 
art. 1 02,  I, "r"). Esta competência, entretanto, diz respeito às manifestações 
emanadas do colegiado, e não de seus membros individualmente. 

As atribuições do Conselho Nacional de Justiça estão enumeradas, num 
rol meramente exemplificativo, no art. 1 03-B , § 4.0, da Constituição, nos 
termos seguintes: 

§ 4.º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
1 - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cum
primento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências; 
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II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de oficio ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

III  - receber e conhecer das reclamações contra membros ou ór
gãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro 
que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem 
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, 
podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar 
a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios 
ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 
sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra 
a administração pública ou de abuso de autoridade; 

V - rever, de oficio ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano; 
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos 
e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes 
órgãos do Poder Judiciário; 
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências 
que julgar necessárias, 'sobre a situação do Poder Judiciário 
no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser 
remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertur(\ da 
sessão legislativa. 

69'1 

Esse rol de competências é meramente exemplificativo, haja vista que 
outras atribuições poderão ser acrescidas pelo Estatuto da Magistratura, des
de que, obviamente, relacionadas ao controle administrativo e financeiro da 
magistratura e à atuação funcional dos juízes. 

Como se vê, o Conselho Nacional de Justiça é órgão eminentemente 
administrativo, vale dizer, com funções meramente administrativas. Logo, 
não dispõe de funções jurisdicionais, tampouco de competência para fiscali
zar a atuação jurisdicional dos juízes, sendo-lhe vedado interferir, fiscalizar, 
reexaminar, ou suspender os efeitos de qualquer ato de conteúdo jurisdi
cional. 14 Constitui órgão de controle interno do Poder Judiciário (e não de 

14 MS 28.61 1  MC/MA, rei. Min. Celso de Mello, 08.06.201 0. 
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controle externo), porquanto se trata de órgão formalmente integrante da 
estrutura deste. Não constitui, tampouco, a instância máxima de controle 
da magistratura nacional, haja vista que suas decisões poderão sempre ser 
i1�.yugnadas perante o Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual compete 
processar e julgar, originariamente, eventuais ações contrárias à atuação 
do Conselho. 1 5  

Cabe ao Conselho Nacional de Justiça unicamente a função de realizar 
o controle da atuação administrativa e financeira Uamais jurisdicional) do 
Poder Judiciário e a fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes. Esse poder de fiscalização do CNJ alcança, além dos magistra
dos, os serviços auxiliares e até os serviços notariais e de registro. Não se 
trata, portanto, de atividade jurisdicional, mas de controle administrativo, 
financeiro e correicional da magistratura. No desempenho dessa tarefa 
de controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder 
Judiciário e da atuação funcional dos magistrados, todas as decisões do 
Conselho serão passíveis de controle de constitucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal, por força de autorização constitucional expressa (art. 
l 02, 1, "r"). 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou relevante entendimento 
de que o CNJ dispõe de competência originária e concorrente com os 
tribunais de todo o País para instaurar processos administrativo-disciplinares 
contra magistrados. 16 Significa dizer que a atuação do CNJ não está con
dicionada à prévia atuação das corregedorias dos tribunais ( não se trata 
de atuação subsidiária), podendo aquele Conselho agir independentemente 
da atuação destas. 

Portanto, o CNJ pode atuar de modo originário (na ausência de 
investigação pelas corregedorias dos tribunais) ou concomitante com as 
corregedorias (na hipótese de elas já terem instaurado processo). Ade
mais, para a instauração desses processos administrativo-disciplinares 
- originários ou concomitantes -, o CNJ não precisa motivar a sua  
decisão, isto é, não precisa explicitar as razões que o levaram a iniciar 
as investigações. 

No mesmo julgamento, o STF examinou a constitucionalidade de di
versos dispositivos da Resolução 1 3 5/20 1 1 do CNJ. Devido à importância 
da matéria, apresentamos, abaixo, os dispositivos que tiveram a sua cons
titucionalidade questionada e as respectivas decisões firmadas pela nossa 
Corte Maior. 

i1 CF, art. 102, 1, "r". 
18 ADI 4.638, rei. Min. Marco Aurélio, 08.02.2012. 
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Dispositivo da Resolução 13S/2011 Decisão do STF 

Competência originária e concorrente do CNJ com os Tribunais 
de todo o pais para instaurar processos administrativo-disciplinares 
contra magistrados, sem necessidade de motivar a decisão que 
decide pela instauração (art. 1 2) ... 

É constitucional 

Competência do CNJ para"regulamiiiÍfàr'a' lnstauraÇão e lnstrúÇilo; !'.Yh1:}Ji( <Ji;t: ;-; ; ,.  · 
693 

de processo, dl�clpllnar 'cpolf.ScJyl;.:��i (Fiitd4 •. §§ : 3. ��· ;  7,e,'. .·�:.P��1 1 �w :��FR�l!li�u��ooal , ! ,,, ' 
9.º; art. ,17,. CB,Dl.'.l· )Y � X; .� e�· ,8P·1 � 1�·�).:. , , " . . ! ;> : : l ' f· Í\ i  l(l(il;)r:;, c i i\ r1.. L+ ;  1 \ ,  
Aplicação das penas previstas na Lei de Abuso de Autoridade 
aos magistrados (art. 3.0, § 1 .0) . . .  

Aplicação da pena de advertência, censura ou pena mais grave, 
se a infração justificar, ao magistrado negligente (art. 4.0) . . .  

É inconst!tyclonal 

É constitucional 

Afastamento : cautelar dai maglst(ado.i do cargo mesnió arites· de< . · i �:,:1(;",h; ··.· �:}:i;·: . · . . 
instaurado o wo,ces�o . ª�?Ji�\s�urf?l�9Pii['\c_iJ, .cpJ1w:i ,�!�Ja,r:t;: W« · : t.�;iJi!!êHri,mH�lçpal ; ;  
§ 1 .º)... . . . . . ! . .  > '.: . .  ; '· ' .;,-, . .  , -. ,  . .  :· :··:. :' : •. : :' . · '  . . .  " '  " •  
Previsão d e  que o julgamento d e  processo administrativo disciplinar 
contra magistrados ocorra em sessão pública (art. 20) . . .  

Poder da , cád!i : ,t11,Í>11�ai, ,  (e . :  não ·' �p .,êNJ) ,para· déflnir'.
.
:ó  órga'? 

competent� ;pai;a ; ap,urar exenll.��li> . 1rregui,arlç1a�es c;ometlqa� ppr 
magistradp� , (ah�.· .�,<· � . ?:%.;�� �;ó ·� ;.3.'.�).:,.: . . '.' :. · � · _ , · · · · 
Direito de os Interessados - o autor da representação ou o magistrado 
acusado - recorrer de decisões (art. 1 0) . . .  

É •::onstitucional 

. ' . . ,' . , : ; � . . . ' 

É constitucional 

É oportuno destacar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça não tem 
nen huma competência sobre o STF e seus ministros, sendo este o órgão 
máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito. Com efeito, 
segundo entendimento firmado pelo STF, a competência do CNJ é relativa 
apenas ao controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar dos 
órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do STF, haja vista a pree
minência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, 
cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. 17 

O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do Con
selho Nacional de Justiça, afirmando que esse Conselho "é órgão próprio 

" ADI 3.367/DF, rei. Min. Cezar Peiuso, 1 3.04.2005. 
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do Poder Judiciário (CF, art. 92, 1-A), composto, na maioria, por membros 
desse mesmo Poder (CF, art. 1 03-B), nomeados sem interferência direta 
dos outros Poderes, dos quais o Legislativo apenas indica, fora de seus 
quadros e,  assim, sem vestígios de representação orgânica, dois dos quinze 
membros, não podendo essa indicação se equiparar a nenhuma forma de 
intromissão incompatível com a ideia política e o perfil constitucional da 
separação e independência dos Poderes", com o que "a composição híbrida 
do CNJ não compromete a independência interna e externa do Judiciário, 
porquanto não j ulga causa alguma, nem dispõe de atribuição, de nenhuma 
competência, cujo exercício interfira no desempenho da função típica do 
Judiciário, a jurisdicional". 1 8  

Ademais, o STF, na mesma ação, afastou a alegação de que o CNJ 
implicaria afronta ao pacto federativo, porquanto representaria controle do 
Judiciário dos estados por um órgão da União. A Corte Suprema ressaltou 
o caráter . nacional do. Poder Judiciário, decorrente da unicidade e da indi
visibilidade da jurisdição, esclarecendo que "o CNJ não é órgão da União, 
mas sim do Poder Judiciário nacional, não havendo que se falar, assim, em 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar dos órgãos 
judiciários estaduais por órgão da União". Essa natureza nacional do CNJ 
estaria demonstrada pelo fato de haver representantes da magistratura esta
dual na composição do Conselho. Em conclusão, asseverou o STF que "o 
Conselho não anula, mas reafirma o princípio federativo".19 

Entretanto, se, de um lado, já  está assentada a constitucionalidade da 
criação do Conselho Nacional de Justiça, por outro, é grande a controvérsia 
a respeito dos limites da atuação desse Conselho, sobretudo no tocante a sua 
competência normativa, para a expedição de normas primárias, que impõem 
restrição a direito. 

Seria o Conselho Nacional de Justiça competente para exercer o poder 
normativo primário, editando atos que, materialmente, têm força de lei? 
O Conselho Nacional de Justiça disporia de competência para, nas matérias 
que lhe são atribuídas (CF, art. 1 03-B), regulamentar diretamente o texto 
constitucional, mediante a expedição de normas primárias? 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Conselho Nacional de Justiça 
o poder normativo primário, deixando assente que, no âmbito das matérias 
que lhe são afetas (CF, art. 103-B, § 4.0), poderá o Conselho expedir normas 
primárias para a sua regulamentação. 

Para o Tribunal, o inciso II do § 4.0 do art. l 03-B da Constituição apre
senta um conteúdo inexpresso (implícito), que outorga ao Conselho a com-

1• ADI 3.367/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 1 3.04.2005. 

19 ADI 3.367/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 1 3.04.2005. 
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petência para dispor, primariamente, sobre as matérias de sua competêqçilq 
na "lógica pressuposição de que a competência para zelar pela observância 
do art. 37 da Constituição e ainda baixar os atos de sanação de condutas 
eventualmente contrárias à legalidade é poder que traz consigo a dimensão 
da normatividade em abstrato, que já é uma forma de prevenir a irrupção 
de conflitos". 

No intuito de conferir maior efetividade à atuação do Conselho Nacio
nal de Justiça, a Constituição determina que a União, inclusive no Distrito 
Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para re
ceber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. 

10. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PELOS 
ESTADOS-MEMBROS 

Questão amplamente debatida na v1gencia da Carta Política de 1 988 
diz respeito à possibilidade de criação, pelos estados-membros, de órgão de 
controle administrativo da Justiça Estadual. 

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi discutida quando alguns 
estados-membros criaram, no seu âmbito, órgão administrativo com a 
função de fiscalizar a atuação do Judiciário estadual .  Em respeito ao 
princípio da separação de Poderes, o STF considerou inconstitucional a 
criação dessa fiscalização por órgão estadual, sob o fundamento de que a 
harmonia e a independência dos Poderes da República já são garantidas 
pelos próprios meios previstos na Constituição Federai, consistentes nos 
chamados controles recíprocos, pelo sistema de freios e contrapesos (checks 
and balances). Essa orientação restou consolidada no enunciado da Súmula 
649, abaixo transcrita: 

649 - É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, 
de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual 
participem representantes de outros Poderes ou entidades. 

Mesmo após a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela EC 
45/2004, o STF deixou assente que "os estados-membros carecem de 
competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo 
do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administratj_va, · 
financeira ou disciplinar da respectiva j ustiça". Entende, nossa Corte Supr.�jna 
que, em respeito ao caráter nacional e .  ao regime orgâni co . unitár.if>,'.'? ���� 
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magistratura, o controle administrativo, financeiro e disciplinar de toda a 
J ustiça - inclusive da Justiça Estadual - deve ser realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça.20 

11 .  SUPREMO TRIBÜNAL FEDERAL 

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze membros, nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação i libada, com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

Como não existe regra predeterminada para o preenchimento das vagas, 
o Presidente da República é l ivre para escolher, desde que observados os 
requisitos constitucionais a seguir apontados, submetendo o nome à aprovação 
do Senado Federal. Caso haja a aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, o Presidente da República fará a nomeação. Com a nomeação, cabe 
ao Presidente do Tribunal dar a posse, momento em que ocorre a imediata 
aquisição da vitaliciedade. 

São os seguintes os requisitos para a escolha dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal: 

a) idade entre 35 e 65 anos; 
b) ser brasileiro nato; 
c) ser cidadão, no pleno gozo dos direitos políticos; 
d) possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Note-se que, fonnalmente, a Constituição não impõe que os membros 
do Supremo Tribunal Federal sejam, obrigatoriamente, bacharéis em Direito, 
tampouco que seus membros sejam originários da magistratura, embora haja 
a exigência de notável saber jurídico.2 1 

A atuação do Supremo Tribunal Federal dá-se tanto em Plenário como 
em Turmas. O Tribunal possui duas Turmas, com cinco membros cada uma, 
uma vez que o Presidente não integra nenhuma delas, atuando somente nas 
sessões plenárias. Assim, com exceção do Presidente do Tribunal, cada ministro 

20 ADI 3.367, rei. Mln. Cezar Peluso, 1 7.03.2005. 
21 O Professor Alexandre de Moraes menciona que a ausência de exigência de formação jurldica 

para os Ministros do STF é uma tradição constitucional brasileira, lembrando que, no final do 
século XIX, chegou a seus extremos de exagero, com a nomeação do médico clinico Cândido 
Barata Ribeiro, que tomou posse e exerceu o cargo durante quase um ano, enquanto se 
aguardava a confinnação de sua nomeação pelo Senado Federal, que afinal a rejeitou. 
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integra, fonnalmente, uma Turma. As Turmas têm competências idênticas e 
os processos são distribuídos originariamente a um ministro relator, que, por 
sua vez, pertence à Primeira ou à Segunda Turma. 

O Tribunal Pleno dispõe de quorum para deliberação se presentes pelo 
menos oito dos onze ministros, sendo que, para decisão sobre a constitu
cionalidade das leis, exige-se sempre uma maioria de seis votos. Se não for 
alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir 
no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento 
dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação 
da decisão. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal é eleito diretamente pelos seus 
pares para um mandato de dois anos, sendo expressamente vedada a reeleição. 
Tradicionalmente, são eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
do Tribunal os dois ministros mais antigos que ainda não o exerceram. 

A vigente Constituição ampliou significativamente a competência originá
ria do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação ao controle abstrato 
de normas e ao controle da omissão do legislador. Ademais, foi mantida a 
sua competência de órgão revisor do controle difuso de constitucionalidade, 
no exame de questões constitucionais suscitadas incidentalmente nos casos 
concretos submetidos aos juízos e tribunais inferiores. 

1 1 . 1 .  Competências 

As competências do Supremo Tribunal Federal estão enumeradas nos arts. 
1 02 e 1 03 da Constituição Federal, podendo ser divididas em competência 
originária (quando o STF processa e julga, originariamente, a matéria, em 
única instância) e competência recursai (quando o STF aprecia a matéria a 
ele chegada mediante recurso ordinário ou extraordinário). 

A competência originária está prevista no inciso 1 do art. l 02 da Cons
tituição, nos termos seguintes: 

Art. 1 02. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
l - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato nDrmativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal; 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, 
o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
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c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabili
dade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 
52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 
permanente; 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas 
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 
habeas data 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 Supremo Tribunal Federal; 
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território; 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União 
e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respec
tivas entidades da administração indireta; 
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) (Revogada pela Emenda Constitucional n.º 4512004.); 

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário 
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição 
em uma única instância; 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
1) a reclamação para a preservação _de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões; 
m) a execução de sentença nas causas de sua competência 
originária, facultada a delegação de atribuições para a prática 
de atos processuais; 
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam 
direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da 
metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos 
ou sejam direta ou indiretamente interessados; 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de 
Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou 
entre estes e qualquer outro tribunal; 
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconsti
tucional idade; 
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
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deral, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal 
de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do 
próprio Supremo Tribunal Federal; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

699 

Esse rol de competências originárias estabelecido pela Constituição Fede
ral é exaustivo (numerus clausus), não havendo possibilidade de o legislador 
ordinário estabelecer outras competências originárias para o Supremo Tribunal 
Federal. Assim, eventuais aeréscimos a esse rol deverão ser fonnalizados, 
sempre, mediante a aprovação de emenda à Constituição. Com efeito, o STF 
tem afinnado que a sua competência originária está taxativamente explicitada 
no inciso I do art. 1 02 da Constituição Federal, sendo defeso ao legislador 
ordinário ampliar a lista ali vazada, sob pena de inconstitucionalidade, con
forme se observa deste trecho de importante julgado:22 

A competência do STF - cujos fundamentos repousam na 
Constituição da República - submete-se a regime de direito 
estrito. A competência originária do STF, por qualificar-se como 
um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essen
cialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a 
que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser 
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em 
numerus c/ausus, pelo rol taxativo inscrito no art. 1 02, 1, da 
Constituição da República. 

Cabe destacar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal 
para processar e julgar autoridades só se aplica enquanto elas estiverem no 
exercício da função pública, ou seja, a competência do foro por prerrogativa 
de função não alcança as autoridades que não mais exerçam cargo ou mandato 
(com o término do exercício da função pública, expira-se o direito ao foro 
especial, sendo os autos remetidos à justiça comum competente). 

Vale lembrar, ademais, qu� a prerrogativa de foro não alcança as ações 
de natureza cível ajuizadas contra as autoridades. Deveras, a competência 
do foro especial restringe-se às ações de natureza penal, não abrangendo o 
julgamento de quaisquer ações civis. Significa dizer que não cabe ao Supremo 
Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as causas de natureza 
civil - ações de improbidade administrativa, ações populares, ações civis 
públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas 
cautelares -, mesmo que instauradas contra qualquer das autoridades que, 
em matéria penal, dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema 

22 Pet. 1 .738-AgR, rei. Min. Celso de Mello, 01 .09.1 999. 
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(CF, art. 1 02, 1, "b" e "c"), ou que, em sede de mandado de segurança, estão 
sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 1 02, 1, "d"). 

Em verdade, o Supremo Tribunal Federal só dispõe de competência 
originária para processar e julgar ações cíveis - ações populares, ações ci
vis públicas, ações possessórias etc. - no caso de incidência das alíneas "f' 
(causa que implique "conflito federativo" envolvendo as pessoas políticas 
e administrativas ali arroladas) e "n" (causa de interesse dos membros da 
magistratura) do inciso 1 do art. 1 02 da Constituição Federal.23 

A Emenda Constitucional 45/2004 revogou a alínea "h" do inciso I do 
art. l 02 da Constituição Federal, que estabelecia a competência originária 
do Supremo Tribunal Federal para a homologação das sentenças estrangeiras 
e a concessão do exequatur às cartas rogatórias; Assim, não cabe mais ao 
Supremo Tribunal Federal proferir o despacho que ordena a exequibilidade, 
no Brasil, de diligência judicial oriunda do estrangeiro. Essa competência foi 
repassada ao Superior de Tribunal de Justiça,24 ao qual caberá dar o despacho 
de exequibilidade às cargas rogatórias oriundas das justiças estrangeiras para 
que, ulterionnente, os juízes federais processem e julguem a execução dessas 
cartas rogatórias (CF, art. 1 09, X). 

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 
litígios entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, estados, 
o Distrito Federal ou Territórios Federais (CF, art. 1 02, 1, "e"). Observe-se que 
essa competência da Corte Suprema não alcança o julgamento de litígio entre 
Estado estrangeiro ou organismo internacional e município brasileiro. Se a dis
puta judicial for entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e municí
pio brasileiro, a competência para julgar cabe à Justiça Federal de primeira 
instância, confonne estabelece o art. 109, inciso II, da Constituição Federal.25 

Estabelece a Constituição Federal que compete ao Supremo Tribunal Fe
deral processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União 
e os estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive 
as respectivas entidades da administração indireta (art. 1 02, 1, "f'). Embora 
a Constituição Federal não estabeleça distinção quanto às espécies de contro
vérsias travadas entre as entidades mencionadas, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal desenvolveu uma redução teleológica do alcance literal desse 
dispositivo constitucional, de fonna a restringir a sua competência originária, 
nos termos examinados nos parágrafos seguintes. 

Para o Tribunal, em se tratando de causas cíveis em que entidades da 
Administração indireta federal, estadual ou distrital contendam, entre si, 

23 Rei 3.331/RR e Rei 3.613/RR, rei. Min. Carlos Britto, 26.06.2006. 
24 CF, art. 105, 1, "i". 
25 Rei 1 0.920/PR, rei. Min. Celso de Mello, 01 .09.2011 .  
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ou com entidade política da Federação diversa daquela a cuja estrutura se 
integrem, só há incidência da sua competência originária se a controvérsia 
puder provocar situações caracterizadoras ide "conflito federativo'', isto é, se 
a controvérsia for capaz de pôr em risco a harmonia federativa, acerca da 
divisão çonstitucional de competências entre a União e os estados-membros 
e o Distrito Federal. Diferentemente, se a controvérsia não implicar potencial 
risco ao equilíbrio federativo, o Supremo Tribunal Federal não disporá de 
competência originária para o seu julgamento. 26 

Essa restrição, porém, não se aplica quando o conflito se trava entre 
duas entidades políticas da Federação (União, estados-membros ou Distrito 
Federal), hipótese em que o Supremo Tribunal Federal tem invariavelmente 
reconhecido a sua competência originária, independentemente da maior ou 
menor relevância federativa do objeto o� das questões envolvidas na lide. 

Em resumo, temos o seguinte: (i) se o conflito ocorre entre dois en
tes políticos (União, estados-membros ou Distrito Federal), a competência 
originária para dirimi-lo será · invariavelmente do STF, pouco importando a 
sua relevância para o pacto federativo; (ii) a exigência de que o objeto da 
causa tenha potencial para provocar "conflito federativo" aplica-se somente 
às lides que envolvam entidades da Administração indireta federal, estadual 
ou distrital, entre si, ou com entidade política da Federação diversa daquela 
de cuja estri.ltura façam parte. 

Vale destacar que restará afastada a competência do Supremo Tribunal 
Federal se o conflito envolver qualquer das pessoas jurídicas mencionadas e 
um município, embora este seja também um ente federado. 

Em decorrência da criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 
.Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a EC 45/2004 acrescentou 
ao inciso 1 do art. 1 02 da Constituição Federal a allnea ''r", que outorga ao 
STF competência originária para processar e julgar "as ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público". 

Vale destacar, porém, que essa competência refere-se a ações contra os 
respectivos colegiados (decisões colegiadas do CNJ ou do CNMP), e não 
àquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais 
conselheiros desses órgãos. 

Ademais, mesmo em relação às decisões colegiadas, o STF não dispõe 
de competência para processar e julgar toda e qualquer demanda em 
que se discuta ato do CNJ ou CNMP. Isso porque esses órgãos integram 
a União e, assim, é ela, representada pela Advocacia-Geral da União, a 
pessoa legitimada a figurar no polo passivo de ações ordinárias em que se 
questionem atos do CNJ ou CNMP, as quais serão ordinariamente julgadas 

26 ACO 555 QO/DF, rei. Mln. Sepúlveda Pertence, 04.08.2005. 



702 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

pela Justiça FederaL Logo, a competência do STF para processar e julgar, 
originariamente, restringe-se àquelas ações tipicamente constitucionais - em 
que o próprio CNJ ou o próprio CNMP, ou o respectivo presidente, figura no 
polo passivo como autoridade impetrada, em defesa dos atos e prerrogativas 
do órgão -, quais sejam: mandado de segurança, mandado de injunção, 
habeas corpus e habeas dala .21 

Ainda sobre a competência prevista no art. 1 02, 1, "r", da Constituição 
Federal, o STF não dispõe de competência para julgar mandados de segu
rança contra decisão 111egativa do CNJ ou do CNMP. Assim, na hipótese de 
impugnação, perante o CNJ, de ato administrativo emitido por detenninado 
tribuna do Poder Judiciário {um Tribunal de Justiça estadual, por exemplo), 
o indeferimento da impugnação pelo CNJ (decisão negativa) não poderá 
ser questionado por meio de mandado de segurança perante o STF, pois 
a decisão do CNJ não alterou aquele ato do Tribunal de Justiça.28 

No tocante aos ·conflitos de competência, estabelece a Constituição que 
compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os 
conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tri
bunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.29 

Ademais, embora a Constituição não seja expressa, compete ao Supremo 
Tribunal Federal o julgamento de conflitos de competência envolvendo Tribunais 
Superiores e juízes vinculados a outros tribunais (entre juiz federal vinculado 
ao Tribunal Regional Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo). 

Porém, não cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de conflito 
entre o Superior Tribunal de Justiça - STJ e Tribunais Regionais Federais 
- TRF ou Tribunais de Justiça - TJ, pois, nesse caso, segundo a Corte 
Maior, não se trata de hipótese de conflito, mas sim de hierarquia de ju
risdição, haja vista que estes (TRF e TJ) se submetem jurisdicionalmente 
àquele (STJ).30 

Compete também ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito de com
petência entre os Ministérios Públicos federal e estadual, exceto quando 
configurado virtual conflito de jurisdição que, por força da interpretação ana
lógica do art. 1 05, 1, "d", da Constituição, seja da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.r 

Por fim, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, os 
conflitos de competência entre Ministérios Públicos de estados-membros 

27 ACO 1 .680/Al e ACO 1 .704/DF, rei. Min. Ayres Britto, 07.02.2011 .  
2• MS 30.833/SC, rei. Min. Gilmar Mendes, 21 . 10.2014. 
n CF, art. 1 02, 1, "o". 
30 CC 7.094/MA, rei. Min. Sepúlveda Pertence, OJ 04.05.2001 , citado por Alexandre de Moraes. 
,, Pet 3 528/BA. rei. Min. Marco Aurélio, 28.09.2005. 
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diferentes, tais como o conflito de atribuição entre membros do Ministério 
Público dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.32 

Como dissemos antes, o Supremo Tribunal Federal também atua na via 
recursai, na qual aprecia as controvérsias a ele chegadas mediante recursos 
ordinários ou recursos extraordinários. 

Assim, no exercício da sua competência recursai, compete ao Supremo 
Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário: 

a) o crime político; 

b) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado 
de injunção decididos em instância única pelos Tribunais Superiores, se 
denegatória a decisão. 

No tocante a essa última competência, em que o Supremo Tribunal Federal 
aprecia em recurso ordinário os citados remédios constitucionais, observe-se que 
se trata de hipótese bastante restrita, porquanto somente será cabível o recurso 
ordinário se, cumulativamente, forem cumpridos três requisitos, a saber: 

1 )  quando o julgamento do habeas corpus, mandado de segurança, habeas 
data e mandado de injunção for proferido pelos Tribunais Superiores (STJ, 
TSE, TST ou STM); 

2) quando a decisão for originária dos Tribunais Superiores, isto é, quando eles 
apreciarem a matéria originariamente, e não mediante recursos interpostos 
contra decisões de juízos e tribunais inferiores; 

3) quando a decisão do Tribunal Superior for denegatória, seja de mérito, seja 
sem julgamento de mérito. 

Ainda na via recursai, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, 
mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo da Constituição Federal; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição 
Federal; 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

Anote-se que, em regra, as decisões que dão ensejo à interposição de recurso 
extraordinário são aquelas proferidas por tribunais do Poder Judiciário, sejam 
eles de segundo grau (TRF ou TJ) ou superiores. Entretanto, como o texto 

32 ACO 889/RJ, rei. Mln. Ellen Gracle, 11 .09.2008. 
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constitucional não exige que a decisão recorrida provenha, necessariamente, 
de tribunal ("causas decididas em única ou última instância", reza o inciso III 
do art. 102), o Supremo Tribunal Federal entende que é cabível recurso ex
traordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas 
de alçada, ou por Turma Recursai de juizado especial cível e criminal.33 

Ademais, embora a hipótese não esteja explicitamente contemplada entre as 
acima arroladas, caberá também recurso extraordinário para apreciar a validade 
do direito ordinário pré-constitucional (editado sob a égide de Constituições pre
téritas), tanto em confronto com a Constituição Federal de 1988, quanto em face 
da Constituição pretérita, da época em que editada a norma pré-constitucional. 

Porém, em qualquer caso, para o cabimento do recurso extraordinário 
deverão ser cumpridos três requisitos: 

1 )  prequestionamento da matéria: a controvérsia constitucional objeto do 
recurso extraordinário deve ter sido debatida e decidida no âmbito do órgão 
judiciário recorrido; 

2) ofensa direta à Constituição: a ofensa presente no processo deverá ser direta 
e frontal à Constituição Federal, não se admitindo o recurso extraordinário 
para a discussão de ofensas meramente reflexas, isto é, quando o juízo 
sobre a ofensa alegada depender do reexame de normas infraconstitucionais 
aplicadas pelo Poder Judiciário ao caso concreto; 

3) repercussão geral das questões constitucionais: o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 
caso, nos termos da lei, a fim de que o Supremo Tribunal Federal examine 
a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 
dois terços de seus membros.34 

Os demais aspectos referentes ao recurso extraordinário foram por nós 
comentados em item especifico constante do capítulo desta obra dedicado ao 
estudo do controle de constitucionalidade das leis, para o qual remetemos o leitor. 

1 1 .2.  Preservação das competências do STF e da autoridade de 
suas decisões 

A Constituição Federal estabelece que caberá reclamação perante o 
Supremo Tribunal Federal em caso de usurpação de suas competências, ou 
de descumprimento das suas decisões, (art. 1 02, I, "i"). 

33 Súmula 640 do STF: "Ê cablvel recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz 
de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursai de juizado especial clvel e 
criminal." 

34 Art. 1 02, § 3.0, da Constituição, inclufdo pela EC 4512004, e regulamentado pela Lei 1 1 .418, 
de 1 9. 12.2006. 
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A reclamação é, portanto, um instrumento jurídico com status constitu
cional que visa a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade 
de suas decisões. 

Com a .  promulgação da EC 45/2004, a possibilidade de uso da recla
mação foi ampliada, passando a ser cabível, também, para impugnar ato 
administrativo ou decisão judicial que contrarie ou aplique indevidamente 
súmula vinculante do STF (CF, art. 1 03-A, § 3.0). 

A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação, 
nem de um incidente processual. S itua-se ela no âmbito do direito consti
tucional de petição, previsto no art. 5 .0, XXXIV, da Carta Política. Como 
tal, integra a competência originária do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 
deve ser ajuizada diretamente no Tribunal, a quem cabe analisar se o ato 
questionado na reclamação invadiu competência da Corte, afrontou alguma 
de suas decisões, ou contrariou ou aplicou indevidamente súmula vinculante. 

Em suma, portanto, a reclamação é cabível em três hipóteses: · 

a) para preservar a competência do STF - quando algum juiz ou tribunal, 
usurpando a competência estabelecida no art. 102 da Constituição Federal, 
processa ou julga ações ou recursos de competência do STF; 

b) para garantir a autoridade das decisões do STF - quando decisões mo
nocráticas ou colegiadas do STF são desrespeitadas ou descumpridas por 
autoridades judiciárias ou administrativas; e 

c) para garantir a autoridade das súmulas vinculantes - depois de editada uma 
súmula vinculante pelo STF, o comando nela contido tem efeito vinculan
te em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal; em 
caso de descumprimento, a parte prejudicada poderá ajuizar reclamação 
diretamente perante o STF. 

A reclamação não é cabível, porém, para as súmulas convencionais (não 
vinculantes) da jurisprudência dominante do STF. 

As reclamações são julgadas pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal 
(e não mais pelo Plenário). Ademais, o ministro-relator de reclamação dispõe 
de competência para julgá-la, quando a matéria em questão for objeto de 
jurisprudência consolidada da Corte Máxima.35 

Por fim, cabe destacar dois importantes entendimentos do STF acerca 
da reclamação constitucional. 

O primeiro é o reconhecimento da possibilidade de criação do instituto 
da reclamação no âmbito estadual. Segundo o STF, os Tribunais de Justiça 

35 STF, Emenda Regimental 49/2014. 
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podem utilizar o instituto da reclamação no âmbito de sua atuação, haja 
vista que tal instituto, no âmbito estadual, além de estar em sintonia com o 
princípio da simetria, está em consonância com o princípio da efetividade das 
decisões judiciais, por constituir instrumento de defesa judicial das decisões 
proferidas pelas cortes estaduais, no exercício da função de guardiãs das 
Constituições estaduais - tal como se dá no âmbito da União.36 

O segundo é que, embora seja incumbência do Procurador-Geral da 
República exercer as funções do Ministério Público junto à Corte Constitu
cional (art. 46 da Lei Complementar 75/1 993), o Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual 
para propor reclamação perante ele (o STF).37 

12. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) compõe-se de, no mínimo, trinta 
e três Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo: 

a) 113 de juízes dos Tribunais Regionais Federais - TRF; 

b) 1 13 de desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais - TJ; 

e) 1 /3 divididos da seguinte maneira: 1 /6 de advogados e 1/6 de membros do 
Ministério Público Federal, estaduais e do Distrito Federal. 

No caso dos juízes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de 
Justiça estaduais, o próprio Superior Tribunal de Justiça elaborará livremen
te a lista tríplice e a enviará para o Presidente da República. Essa escolha 
poderá recair até mesmo sobre integrantes dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Tribunais de Justiça que não sejam originários da magistratura, pois o 
Supremo Tribunal Federal finnou entendimento de que a escolha poderá recair 
sobre desembargadores que tenham ingressado nesses tribunais de segundo 
grau pela regra do quinto constitucional (membros do Ministério Público e 
da advocacia), previsto no art. 94 da Constituição Federal. 

No caso dos advogados e membros do Ministério Público, serão preparadas 
listas sêxtuplas em cada instituição, que as encaminhará ao Superior Tribunal 
de Justiça, ao qual caberá a elaboração da lista tríplice a ser encaminhada 
ao Presidente da República. 

30 ADI 2.212/CE, rei. Mln. Ellen Gracie, 03.10.2003. 
37 RCL 7.358/SP, rei. Mln. Ellen Gracie, 24.02.2011 .  
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Ao contrário do que se verifica em relação aos integrantes do Supremo 
Tribunal Federal, a Constituição exige a graduação em Direito de todos os 
membros do Superior Tribunal de Justiça, porque eles serão, obrigatoriamente, 
membros da magistratura, do Ministério Público ou advogados. 

Os candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) ter idade entre trinta e cinco e sessenta e cinco anos; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c) possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. 

O Presidente da �epública escolherá o candidato, integrante das lis
tas tríplices a ele apresentadas, e o nome será submetido à apreciação do 
Senado Federal, considerando-se aprovado se obtiver maioria absoluta dos 
votos daquela Casa Legislativa. Uma vez aprovado, a nomeação caberá ao 
Presidente da República. 

1 2.1 . Competências 

As competências do Superior Tribunal de Justiça estão enumeradas no 
art. 1 05 da Constituição Federal, podendo ser divididas em competências 
originárias (quando o STJ é acionado diretamente, nas ações em que cabe 
a ele o primeiro julgamento) e recursais (quando o STJ aprecia recursos 
ordinários ou especiais). 

A partir da leitura das competências constitucionais do Superior Tribu
nal de Justiça, a seguir enumeradas, percebe-se facilmente, especialmente 
em relação à competência recursai via recurso especial, que foi · outorgada 
a esse Tribunal a relevante missão de guardião do ordenamento jurídico 
federal, ao passo que ao Supremo Tribunal Federal, como vimos, foi con
fiada a missão de atuar como guardião da Constituição da República. Assim, 
caberá ao Superior Tri�unal de Justiça, especialmente, a função de assegurar 
a uniformização da interpretação do Direito federal no País. 

A competência originária do Superior Tribunal de Justiça está enumerada 
no inciso I do art. 105 da Constituição, nos termos seguintes: 

Art. 1 05. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

1 - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores 
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Jribunais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos 
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ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério 
Público da União que oficiem perante tribunais; 

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer 
das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for. 
tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Coman
dante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral; 

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressal
vado o disposto no art. 1 02, 1, "o", bem como entre tribunal e 
juízes a ele não vinculados e entre julzes vinculados a tribunais 
diversos; 

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

·f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões; 

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas 
e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um 
Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou 
entre as deste e da União; 

h) o mandado de injunção, quando a elaboràção da norma re
gulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade 
federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos 
de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da 
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e 
da Justiça Federal; 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de 
exequatur às cartas rogatórias. 

Dentre essas competências originárias do Superior Tribunal de Justiça, 
destacamos esta última atribuição de homologar as sentenças estrangeiras e 
conceder o exequatur às cartas rogatórias. Essa competência foi retirada do 
Supremo Tribunal Federal e repassada ao Superior Tribunal de Justiça pela 
Emenda Constitucional 45/2004. 

O exequatur é a autorização dada pelo Superior Tribunal de Justiça para 
que possam, validamente, ser executadas no Brasil, na jurisdição do juiz 
competente, as diligências ou atos processuais requisitados por autoridade 
judiciária estrangeira. Na prática, as cartas rogatórias oriundas das justiças 
estrangeiras são recebidas por via diplomática, no iMinistério das Relações 
Exteriores, que as transmite ao Superior Tribunal de Justiça, para a conces
são do exequatur. Concedido o exequatur, a rogatória será remetida ao juiz 
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federal do Estado em que deva ser cumprida.38 Uma vez executada pelo juiz 
federal, a rogatória é devolvida ao Supenor Tribunal de Justiça, que, pelos 
trâmites legais, a remeterá de volta ao país de origem. 

O inciso II do art. 1 05 da Constituição enumera a primeira parte da 
competência recursai do Superior Tribunal de Justiça, exercida mediante 
recurso ordinário, cabendo-lhe: 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos 
Tribunais }{egionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, 
do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 

e) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou or
ganismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou 
pessoa residente ou domiciliada no País. 

Por fim, o inciso I I I  do art. 1 05 enumera as demais competências re
cursais do Superior Tribunal de Justiça, agora exercidas mediante recurso 
especial, em que lhe cabe: 

III  - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única 
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando 
a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigênciil; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em fiice de 
lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja 
atribuído outro tribunal. 

Como o texto constitucional só prevê o cabimento de recurso especial 
em face de decisões proferidas por tribunais de segundo grau (TRF ou TJ), 
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe recurso 
especial contra decisão proferida pelas Turmas Recursais, órgãos de se
gundo grau dos juizados especiais.39 Assim, caso a decisão da Turma Recursai 

34 Compete aos julzes federais a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença 
estrangeira, após a homologação (CF, art. 109, X). 

39 Súmula 203 do STJ: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de 
segundo grau dos. juizados. especiais." 
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desrespeite a interpretação da legislação infraconstitucional federal dada pela 
jurisprudência do STJ, será cabível reclamação perante este Tribunal (art. 
1 05, 1, "f'), mas não a interposição de recurso especial.40 

Determina a Constituição que funcionarão junto ao Superior Tribunal 
de Justiça: 

a) a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo
-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso 
e promoção na carreira; 

b) o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a 
supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, 
cujas decisões terão caráter vinculante. 

13. JUSTIÇA FEDERAL 

A Justiça Federal é composta pelos Tribunais Regionais Federais (órgãos 
colegiados de segundo grau) e pelos juízes federais (órgãos singulares de 
primeiro grau).41 

Os Tribunais Regionais Federais - TRF compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados 
pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos 
de sessenta e cinco anos, sendo: 

a) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez 
anos de carreira; 

b) os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos 
de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. 

A competência dos Tribunais Regionais Federais está enumerada no art. 
1 08 da Constituição Federal, dividida çm originária (causas ajuizadas perante 
o próprio Tribunal) e recursai (recursos contra as causas decididas pelos 
juízes federais e pelos juízes estaduais ;no exercício da competência federal 
da área de sua jurisdição), nos termos seguintes: 

40 RE 571 .572/BA, rei. Min. Ellen Gracie, 14.09.2009.- . .  
•1 Os Tribunais Regionais Federais foram lnovaçao traiidã pela Constituição de 1988, aiados 

orfglnalment& em número de cinco, nos termos do § 6" do art. 27 do ADCT. Posterlonnente, 
a Emenda Constitucional 73, de 6 de junho de 2013, mediante o acréscimo do § 1 1  a esse 
artigo, determinou a criação de mais quatro Tribunais Regionais Federais, de tal sorte que, 
hoje, a Constitulçao prevê a existência de um total de nove Tribunais Regionais Federais. 



Cap. 11 • PODER JUDICIÁRIO 

Art. 1 08. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

1 - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da 
Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus 
ou dos juízes federais da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do 
próprio Tribunal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz 
federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados 
ao Tribunal; 
II  - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos julzes 
federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência 
federal da área de sua jurisdição. 

711 

Os Tribunais Regionais Federais são competentes, também, para julgar, 
originariamente, no caso de crimes da competência da Justiça Federal, autori
dades estaduais e municipais que gozam de foro especial por prerrogativa de 
função perante o Tribunal de Justiça estadual. Assim, os deputados estaduais, 
os prefeitos e os secretários de estado são julgados, no caso de crime da 
competência da Justiça Federal, pelos Tribunais Regionais Federais.42 

Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 

Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do juris
dicionado à justiça em todas as fases do processo. 

A competência dos juízes federais está enumerada no art. l 09 da Cons
tituição Federal, nos termos seguintes: 

Art. 1 09. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

•2 HC 80.612/PR, rei. Mln. Sydney Sanches, 04.05.2001; Súmula 702 do STF. 
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I I  - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo interna
cional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as con
travenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacio
nal, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere 
o § 5.º deste artigo; 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência 
ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos 
não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato 
de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estran
geiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de 
sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes 
à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

Em relação ao inciso 1 desse art. 1 09, cabe esclarecer que, por ausência 
de previsão constitucional, a competência da Justiça Federal não alcança as 
causas em que figurar sociedade de economia mista federal, entidade inte
grante da Administração Pública indireta (note-se que o texto constitucional 
refere-se, apenas, à entidade autárquica ou empresa pública federal). 

Embora, de regra, contra a decisão da Justiça Federal de primeiro grau 
(juiz federal) caiba recurso para o respectivo Tribunal Regional Federal 
(TRF), há importantes exceções. Assim, no caso do inciso li do art. 1 09 
(causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município 
ou pessoa domiciliada ou residente no País), contra a decisão proferida 
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pelo juiz federal de primeiro grau caberá recurso ordinário diretamente 
para o Superior Tribunal de Justiça - STJ (CF, art. 1 05 ,  II, "e"). Já 
no caso do julgamento dos crimes políticos (art. 1 09, inciso IV, primeira 
parte), da decisão do juiz federal de primeiro grau caberá recurso ordi
nário diretamente para o Supremo Tribunal Federal - STF (CF, art. 
1 02, II, "b"). 

No tocante à disputa sobre direitos indígenas (art. 1 09, XI), nossa Corte 
Suprema firmou entendimento de que a Justiça Federal será competente só 
nos casos em que a controvérsia envolver direitos ou interesses indígenas 
típicos e específicos (e não interesses ou direitos de toda a comunidade). 
Assim, os crimes ocorridos em reserva indígena, ou crimes comuns praticados 
por índios contra índios, sem qualquer elo ou vínculo com a etnicidade, o 
grupo e a comunidade indígena, são da competência da Justiça comum, e 
não da Justiça Federal.43 

Os §§ l .º e 2.º do art. 1 09 estabelecem as regras sobre o foro das causas 
de interesse da União. Assim, as causas em que a União for autora serão 
aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte (art. 1 09, § 
1 .0). Diferentemente, as causas intentadas contra a União poderão ser afora
das na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a 
coisa, ou, ainda, no Distrito Federal (art. 1 09, § 2.0). 

O Supremo Tribunal Federal consolidou em sua jurisprudência o enten
dimento de que se aplica às autarquias federais a regra de competência 
vazada no § 2.0 do art. 1 09 da Carta de 1988.44 

Os §§ 3.0 e 4.º do art. 1 09 trazem regra especial relativa às ações pre
videnciárias (que, em regra, são julgadas pela Justiça Federal), deteoninando 
que serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicilio 
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 
de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 
vara do juízo federal. Mas, nesse caso, eventual recurso será sempre para o 
Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
segurado poderá optar por ajuizar a respectiva ação previdenciária perante 
as varas federais da capital do estado-membro, uma vez que o art. l 09, § 
3.0, da Constituição prevê uma mera faculdade em beneficio do segurado, 
não podendo esta norma ser aplicada para prejudicá-lo.45 

•3 RE 41 9.528/MT, rei. Min. Cezar Peluso, 03.08.2006. 
.. RE 627.709/DF (repercussão geral), rei. Min. Ricardo Lewandowskl, 20.08.2014 (vide 

Informativo 755 do STF). 
•5 RE 223.139/RS, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 25.08.1998. 



714 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

Compete à Justiça Federal, · ainda, processar e julgar civil denunciado 
pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar 
de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de 
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil 
(Súmula Vinculante 36). 

O § 5.0 do art. 1 09 da Constituição estabelece que nas hipóteses de 
grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com 
a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal. 

Por força desse dispositivo constitucional, introduzido pela Emenda Cons
titucional 45/2004, o Procurador-Gerar da República poderá intentar, perante 
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, a 
federalização dos crimes que impliquem grave violação de direitos humanos, 
isto é, poderá solicitar ao Superior Tribunal de Justiça o deslocamento de 
competência para processo e julgamento desses delitos da Justiça estadual 
para a Justiça Federal. 

A respeito da organização da Justiça Federal no primeiro grau, dispõe a 
Constituição que cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma 
seção judiciária que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas 
segundo o estabelecido em lei (art. 1 1 0). 

Nos Territórios Federais, se vierem a ser criados, a jurisdição e as atri
buições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na 
fonna da lei ( art. - l i  O, parágrafo único). 

1 4. JUSTIÇA DO TRABALHO 

A Justiça do Trabalho é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Su
perior do Trabalho - TST, Tribunais Regionais do Trabalho - TRT e juízes 
do trabalho. 

O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, 
escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

a) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez 
anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Constituição 
Federal; 
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b) os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da 
magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. 
Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 

a) a Escola Nacional de Fonnação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Tra
balho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais 
para o ingresso e promoção na carreira; 

b) o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na fonna 
da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central 
do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete 
juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo 
Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 
sessenta e cinco anos, sendo: 

a) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade pro
fissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos 
de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Constituição Federal; 

b) os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 

Note-se que, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, o texto consti
tucional passou a detenninar a aplicação da regra do "quinto constitucional", 
prevista no art. 94 da Constituição, também para a composição dos tribunais 
da Justiça do Trabalho (TST e TRT). 

Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com 
a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizada
mente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso 
do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. 

A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não 
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso 
para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

Nas Varas do Trabàlho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, 
haja vista que a Junta de Conciliação e Julgamento, antigo órgão colegiado 
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composto de representantes de empregados e empregadores, foi extinta pela 
Emenda Constitucional 24/1999.46 

A competência da Justiça do Trabalho está enumerada no art. 1 1 4  da 
Constituição, nos termos seguintes: 

Art. 1 14. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

1 - as ações oriundas da relação de trabàlho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios; 

li - as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

III  - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quan-
. do o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição 
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 1 02, 1, "o"; 

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho; 

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas 
aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho; 

VIII - a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas 
no art. 1 95, I, "a'', e II, e seus acréscimos legais, decorrentes 
das sentenças que proferir; 

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, 
na forma da lei. 

Em relação ao inciso 1 do art. 1 1 4, o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não alcança o 
julgamento de ações entre o Poder Público e agentes públicos a ele vinculados 
por típica relação de natureza estatutária (os servidores públicos investidos 
em cargo efetivo ou em cargo em comissão) ou de caráter j urídico-adminis
trativo (os agentes públicos contratados por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do art. 37, 
IX, da Constituição). O fundamento para a exclusão.. da competência da Justiça 
do Trabalho é o fato de o vínculo funcional entre esses agentes públicos e a 
administração não se enquadrar no conceito de relação de trabalho, isto é, não 

48 A EC 2411999 extinguiu toda a partlclpaçao classista temporária de representantes de em
pregados e empregadores na Justiça do Trabalho, em todós os graus. 
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têm eles vínculo trabalhista com o poder público.47 Assim, na esfera federal, 
as ações envolvendo servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, ou 
seja, regidos pela Lei 8. 1 12/1990, bem como agentes públicos temporários, 
contratados com base no inciso IX do art. 37 da Constituição, cujo vínculo 
com o poder público é de natureza jurídico-administrativa (e não trabalhista), 
continuam sob a competência da Justiça Federal.48 

Também entende o Supremo Tribunal Federal que, com fundamento no 
inciso li do art. 1 14 da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para 
processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do 
direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.49 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a 
Constituição aos incisos 1, IV e IX do art. 1 14, para deixar assente que as 
competências neles previstas não alcançam matéria criminal, vale dizer, a 
Justiça do Trabalho não tem competência para ju lgar ações penais (crimes 
contra a organização do trabalho).so 

No tocante ao inciso VI do art. 1 14, o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que, após a promulgação da Emenda Constitucional 
45/2004, as ações de indenização, inclusive por dano moral, propostas por 
empregado contra empregador (ou ex-empregador), fundadas em acidente do 
trabalho, são da competência da Justiça do Trabalho, e não da Justiça comum 
estadual.sr Frise-se que o Tribunal Mafor decidiu que, nessa hipótese - ações 
de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do 
trabalho, movidas pelo empregado contra seu empregador - o marco temporal 
da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/2004. A nova 
orientação alcançou os processos em 'trâmite pela Justiça comum estadual, 
desde que ainda não proferida sentença de mérito. Essas ações, cujo mérito 
ainda não fora apreciado, foram remetidas à Justiça do Trabalho, no estado ein 
que se encontravam, com total aproveitamento dos atos praticados até então. 
Diferentemente, as ações que tramitavam perante a Justiça comum dos estados, 
com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/2004 (publicada em 
3 1 . 1 2.2004), lá continuaram até o trânsito em julgado e correspondente execução. 

41 ADI 3.395/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 05.04.2006; RE 573.202/AM, rei. Mln. Ricardo Lewan
dowskl, 21 .08.2008; Rei 10.506!TO, rei. Min. Cármen Lúcia, 10.09.2010; Rei 4.772/SE, rei. 
Min. Joaquim Barbosa, 02.12.2010. 

48 Por sua vez, as .ações . envolvendo, de um lado, servidores públicos estatutários ou agentes 
públicos temporários estaduais e municipais e, de outro, as respectivas Administrações 
Públicas também não são julgadas pela Justiça do Trabalho, mas sim pela Justiça comum 
estadual. 

49 Súmula Vinculante 23: •A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação 
possessória ajuizada em decorrência do exerclclo do direito de greve pelos trabalhadores 
da Iniciativa privada.• 

50 ADI 3.684 MC/DF, rei. Min. Cezar Peluso, 01.02.2007. 
•• cc 7.204/MG, rei. Mln. Canos Brltto, 29.06.2005. 
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Esse entendimento da Corte Máxima restou consolidado no enunciado 
da Súmula Vinculante 22, nestes termos: 

22 - A Justiça do Trabalho é competente para processar e jul
gar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais 
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado 
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam 
sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação 
da Emenda Constitucional n.º 45/04. 

Esclarecemos, porém, que esse entendimento - competência da Justiça do 
Trabalho - é restrito às ações propostas por empregado contra empregador 
(ou ex-empregador), visando à obtenção de indenização pelos danos oriundos 
de acidente de trabalho, não se aplicando às ações, ajuizadas contra o INSS, 
em que seja pleiteado benefício previdenciário decorrente de acidente do 
trabalho. Nestas - ações contra o INSS buscando o recebimento de bene
ficio previdenciário decorrente de acidente de trabalho -, a competência é 
da Justiça comum estadua� por força da ressalva constante da parte final 
do art. 1 09, inciso I, da Constituição, que afasta a competência da Justiça 
Federal, não obstante ser o INSS uma autarquia federal. 

A Constituição Federal reconhece a arbitragem como meio de solução 
de conflitos trabalhistas, desde que antes seja intentada a negociação entre 
as partes, ao dispor que, frustrada a negociação, as partes poderão eleger 
árbitros (CF, art. 1 14, § ! .º). 

Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a JUstiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as conven
cionadas anteriormente (CF, art. 1 14, § 2.º). 

Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio co
letivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito (CF, art. 1 14, § 3.º). 

15. JUSTIÇA ELEITORAL 

São órgãos da Justiça Eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral; os Tribunais 
Regionais Eleitorais; os Juízes Eleitorais; as Juntas Eleitorais. 

O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, 
escolhidos: 

1 - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
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b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes 
dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

719 

O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente 
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral 
dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 
Distrito Federal (CF, art. 1 19). 

Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 

1 - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de 
Justiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça; 

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na 
Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de 
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 
Federal respectivo; 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes 
dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribu
nais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais (CF, art. 1 2 1  ). 

Em respeito à imparcialidade do Judiciário, os membros dos tribunais, 
os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exerclcio de 
suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e 
serão inamovíveis. 

No intuito de afastar a possibilidade de ingerência política nos Tribunais 
Eleitorais, determina a Constituição que os juízes dos tribunais eleitorais, salvo 
motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de 
dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião 
e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que 
contrariarem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou 
mandado de segurança. 
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Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso 
quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa da Constituição 
ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou 
mais tribunais eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas 
nas eleições federais ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos 
eletivos federais ou estaduais; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas 
data ou mandado de injunção. 

16. JUSTIÇA MILITAR 

Estabelece o art. 1 22 da Constituição Federal que são órgãos da Justiça 
Militar: 

1 - o Superior Tribunal Mil itar; 

II - os Tribunais e Juízes Militares institu!dos por lei. 

Ao estabelecer o regramento constitucional referente à segurança pública 
(art. 1 44), o legislador constituinte previu a existência de forças militares 
federais (militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica), bem como 
estaduais e do Distrito Federal (integrantes das polícias militares e dos 
corpos de bombeiros militares). 

Em consonância com esse regramento, o texto constitucional também 
confere distinto tratamento à Justiça Militar da União e à dos estados, dis
ciplinando aquela no art. 1 24 e esta nos §§ 3 .º a 5.0 do art. 1 25.  

A Justiça Militar tem como órgão de jurisdição máxima o Superior Tri
bunal Militar (STM), previsto constitucionalmente (art. 1 22, 1). 

O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo 
Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre 
oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos 
da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis (CF, art. 1 23). 

Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre 
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 
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a) três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais 
de dez anos de efetiva atividade profissional; 

b) dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério 
Público da Justiça Militar. 

Além do Superior Tribunal Militar, a Constituição Federal estabelece que 
cabe à lei dispor sobre a organização, o funcionamento e a competência da 
Justiça Militar (art. 1 24, parágrafo único). Em obediência a esse dispositivo 
constitucional, a lei de organização da Justiça Militar da União52 estabelece 
que são órgãos da Justiça Militar: 

1 - o Superior Tribunal Militar; 
II - a Auditoria de Correição; 
Ili - os Conselhos de Justiça; 
IV - os Juízes-Auditores e os Juízes-Auditores Substitutos. 

A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar os 
crimes militares definidos em lei (CF, art. 124). Dispõe, portanto, de compe
tência exclusivamente penal, isto é, não julga nenhuma matéria não penal (civil 
ou disciplinar). Entretanto, além de militares integrantes das forças armadas, 
a Justiça Militar federal julga também civis, se esses, por exemplo, praticam 
crime contra o patrimônio militar, ou contra a ordem administrativa militar. 

A respeito dessa última situação - julgamento de civil pela prática de crime 
contra a ordem administrativa militar -, o STF entende que cabe à Justiça Federal 
comum, e não à Justiça Militar federal, o julgamento de civil pelos crimes de 
falsificação e de uso de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira 
de Habilitação de Amador (CHA), 'documentos emitidos pela Marinha do Brasil. 
Esse entendimento encontra-se exposto na Súmula Vinculante 36, nestes termos: 

36 - Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil 
denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento 
falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição 
e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador 
(CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. 

A Justiça Militar estadual, criada por lei de iniciativa privativa do Tribunal 
de Justiça, é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos 
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, 
ou, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 (vinte mil) 
integrantes, por Tribunal de Justiça Militar (CF, art. 1 25, § 3 .0) • 
., Lei 8.45711992. 
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Anote-se que, diferentemente da Justiça Militar federal, na Justiça Mi
litar estadual temos tribunal de segundo gràu, que será o próprio Tribunal 
de Justiça do Estado, ou, caso o Estado possua efetivo militar · superior a 
20.000 (vinte mil) integrantes, será criado, por lei de iniciativa do Tribunal 
de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar. 

Cabe anotar, ainda, que c<;mtra as decisões proferidas pelo tribunal de 
segundo grau da Justiça Militar estadual (Tribunal de Justiça ou Tribunal de 
Justiça Militar, confonne o caso) caberá recurso para o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e(ou) para o Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo 
com a matéria impugnada. Não caberá, em nenhuma hipótese, recurso para o 
Superior Tribunal Militar (STM), haja vista que este tem competência restrita 
às causas da Justiça Militar da União (federal). 

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos 
estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima 
for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a· perda do posto e 
da patente dos oficiais e da graduação das praças (CF, art. 1 25, § 4.0). 

Como se vê, ao contrário da Justiça Militar da União, a Justiça Militar 
estadual não ju lga civis, mas somente militares (policial militar e bombeiro 
militar). Entretanto, dispõe de competência para julgar as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares,  além dos crimes militares, ressalvada 
a competência do júri quando a vítima for dvil (se a vítima for também 
militar, a competência pennanecerá com a Justiça Militar estadual). 

Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singular
mente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz 
de direito, processar e julgar os demais crimes militares (CF, art. 1 25, § 5.°). 

17. JUSTIÇA ESTADUAL 

Os estados-membros organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, confonne previsto no art. 1 25 da 
Carta Política. 

A competência dos Tribunais de Justiça deverá ser definida na Constituição 
do estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de 
Justiça (CF, art. 1 25, § 1 .0). 

Essa regra constitucional que atribui ao Tribunal de Justiça a iniciativa 
privativa para instaurar o processo legislativo em matéria de organização ju

, diciária do estado (art. 1 25, § ·1 .0) não impede os parlamentares estaduais de 
propor emendas ao respectivo projeto de lei. Em verdade, o referido projeto de 
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lei apresentado pelo Tribunal de Justiça poderá sofrer emendas parlamentares 
que acarretem, inclusive, aumento de despesa, haja vista que a Constituição 
só veda o aumento de despesas mediante emendas parlamentares no caso dos 
projetos sobre organizàção dos serviços administrativos dos tribunais (art. 63 , 
II). Cabe aos estados-membros a instituição de representação de inconstitu
cionalidade (ADI) de leis e atos nonnativos estaduais e municipais em face 
da Constituição estadual, vedada a legitimação para agir a um único órgão. 

Na composição dos Tribunais de Justiça dos estados deverá ser observada 
a regra do "quinto constitucional", comentada em item específico adiante. 

O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fas.es do processo (CF, art. 125, § 6.0). 

O Tribunal de Jus#ça instalará a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários 
(CF, art. 1 25, § 7.º). 

Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação 
de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias 
(CF, art. 1 26). 

18. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

O Distrito Federal não dispõe de competência para organizar, legislar e 
manter o Poder Judici�o local, cabendo esta competência à União, por lei 
aprovada pelo Congresso Nacional.53 

· 
A Justiça Militar do Distrito Federal - competente para processar e 

julgar os crimes militares praticados por integrantes da polícia militar e do 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal - será exercida pelo próprio 
Tribunal de Justiça, em segundo grau, e, em primeiro grau, pelo Juiz Auditor 
e Conselhos de Justiça.54 

19. JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

A lei disporá sobre a organização judiciária dos Territórios, sendo que, 
naqueles Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, haverá órgãos 
judiciários de primeira e segunda instância {CF, art. 33). 

53 CF, arts. 21, XIII, e 22, XVII. 
IM Lei 1 1 .69712008, art. 36. 
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Nos Territórios Federais, a j urisdição e as atribuições cometidas aos 
juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei (CF, art. 
1 1  O, parágrafo único). 

20. "QUINTO CONSTITUCIONAL'' 

Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
de Justiça dos estados e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez 
anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional. 

Na hipótese de não existirem membros do Ministério Público que preen
cham a exigência de dez anos de carreira, a lista sêxtupla poderá ser comple
mentada por candidatos que tenham tempo de carreira inferior ao decênio.55 

A indicação será em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das res
pectivas classes, que encaminharão as indicações ao tribunal respectivo, que 
formará lista tríplice, enviando-a ao Chefe do Poder Executivo que, nos vinte dias 
subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação (CF, art. 94). 

Temos, enfim, o seguinte procedimento: os órgãos de representação das 
classes dos advogados ou do Ministério Público indicam seis nomes que 
preencham os mencionados requisitos (lista sêxtupla); em seguida, o tribunal 
para o qual foram indicados escolhe três dos seis nomes (lista triplice); nos 
vinte dias subsequentes, o Chefe do Executivo (Governador do Estado, caso 
se trate de Tribunal de Justiça estadual; Presidente da República, nos casos de 
Tribunal Rc;!gional Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
e tribunais da Justiça do Trabalho) escolherá um dos três para nomeação. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tribunal do 
Poder Judiciário não está obrigado a aceitar a lista sêxtupla elaborada pelo 
órgão de representação.56 Com efeito, se o Tribunal entender que um ou mais 
nomes da lista sêxtupla não preenchem algum dos requisitos constitucionais 
(notório saber jurídico ou reputação ilibada), poderá recusá-la, devolvendo-a 
ao órgão de representação para que a refaça. 

Cabe ressaltar que, ainda segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, a fim de garantir a fiel observância do "quinto constitucional", caso 
a divisão dos membros de determinado Tribunal Regional Federal ou Tribunal 
de Justiça por cinco não resulte em um número inteiro, o arredondamento 
deverá ser sempre para cima, sob pena de inconstitucionalidade. 

'' ADI 1 .289/DF, rei. Min. Gilmar Mendes, 02.05.2003. 
56 MS 25.624, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 06.09.2006. 
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Por exemplo: dividindo-se por cinco os cargos de um tribunal composto 
de 1 2  (doze) membros, chegariarnos ao número 2,4 (dois vírgula quatro). Con
sequentemente, teríamos que arredondar as vagas destinadas aos membros do 
Ministério Público e advogados para 3 (três). Caso contrário, entende o STF 
que não se estaria respeitando o preceito constitucional, uma vez que 2 (duas) 
vagas, por óbvio, representariam menos do que 1/5 dos assentos do tribunal.57 

Essa regra, que determina a obrigatoriedade da observância do quin
to constitucional na composição dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal não se aplica aos 
Tribunais Superiores, que têm regras próprias de composição e investidura. 

Entretanto, a Emenda Constitucional 45/2004 passou expressamente a 
exigir a observância do quinto constitucional na composição dos Tribunais 
da Justiça do Trabalho (TST e TRT).58 

21. JULGAMENTO DE AUTORIDADES . 

Apresentamos, a seguir, elaborado a partir de quadro sobre o assunto, 
de lavra do Prof. Alexandre de Moraes, uma síntese das competências para 
julgamento das principais autoridades da República Federativa do Brasil .  

Autoridade Infração 
comum 

Presidente da República 
responsabilidade 

Vice-Presidente da comum 

República responsabilidade 

comum 

Congressistas 
responsabilidade 

comum 

Ministros do STF 
responsabilidade 

comum 
Procurador-Geral da 
República responsabilidade 

57 Exemplo elaborado pelo Prof. Alexandre de Moraes. 
58 CF, arts. 111-A, 1, e 1 15, 1 .  

Órgão Julgador 
STF (art. 102, 1, b) 

Senado Federal (art. 52, 1) 

STF (art. 1 02, 1, b) 

Senado Federal (art. 52, 1) 

STF (art. 102, 1 ,  b) 

Casa Legislativa respectiva 
(art. 55, § 2.0) 

STF (art. 1 02, 1, b) 

Senado Federal 
(art. 52, l i) 

STF (art. 102, 1, b) 

Senado Federal 
(art. 52, li) 
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Autoridade Infração Órgão Julgador 

comum dependerá do cargo de 
origem 

Membros do CNJ e CNMP 

responsabilidade Senado Federal 
(art. 52, li) 

Ministros de Estado comum STF (art. 102, 1, e) 
e Comandantes da responsabilidade STF (art. 102, 1, e) 
Marinha, do Exército e da responsabilidade conexo com Senado Federal Aeronáutica o Presidente (art. 52, li) 

comum STF (art. 1 02, 1, e) 
Advogado-Geral da União 

responsabilidade Senado Federal 
(art. 52, li) 

comum STF (art. 102, 1, e) 

Presidente do Banco Central responsabilidade STF (art. 102, 1, e) 
responsabilidade conexo com Senado Federal 
o Presidente (art. 52, 1)  

Tribunais Superiores 
(STJ, TSE, STM, TST) e comum I responsabflldade STF (art. 102, 1, e) 
diplomatas 

Tribunal de Contas da comum I responsabilidade STF (art. 102, 1, e) União 

Membros dos TRT/ TRE/ comum I responsabllldade STJ (art. 105, 1, a) TCE/TCM 

Desembargadores Federais comum / responsabilidade STJ (art. 105, 1, a) (TRFs) 

Julzes Federais comum I responsabilidade TRF (art. 108, 1, a) 

comum / eleitoral STJ (art. 105, 1, a) 
Governador de Estado Tribunal Especial, previsto responsabilidade na Lei 1 .079/1950 

depende da Constituição 
comum estadual (em regra, 

Vlce-govemador de Estado Tribunal de Justiça) 

responsabilidade depende de lei federal 

depende da Constituição 
comum estadual (em regra, 

Deputados estaduais Tribunal de Justiça) 

responsabilidade Assembleia Legislativa 

comum T J (art. 96, I l i) 
Procurador-Geral de Justiça 

Poder Legislativo Estadual responsabllldade (art. 128, § 4.0) 
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Autoridade Infração Órgão Julgador 

Membros do Ministério comum / responsabilidade T J (art. 96, Ili) 
Público Estadual crimes eleitorais TRE 

Tribunal de Justiça Militar/ comum I responsabilidade T J (art. 96, Ili) 
Julzes de Direito crimes eleitorais TRE 

Desembargadores comum / eleitoral / STJ (art. 105, 1, a) responsabilidade 

comum, de competência da T J (art. 29, X) Justiça Estadual 

comum, nos demais casos Tribunais de segundo grau 
(TRF ou TRE) 

Prefeitos responsabilidade próprias Câmara· dos Vereadores (Infrações polltlco- (art. 31)  -administrativas) 

responsabllldade Impróprias TJ (Infrações penais) 

Algumas considerações acerca da competência para julgar autoridades. 

Note-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para proces
sar e julgar Ministros de Estado alcança não só as infrações comuns, mas, 
também, os crimes de responsabilidade, exceto quando estes são praticados 
em conexão com delito cometido pelo Presidente da República, hipótese em 
que esta competência desloca-se para o Senado Federal. 

Embora a Constituição Federal não o estabeleça expressamente, o 
Advogado-Geral da União e o Presidente do Banco Central do Brasil, nos 
crimes comuns, são processados e julgados, originariamente, pelo Supremo 
Tribunal Federal, porque a eles foi atribuído, pelo legislador ordinário, status 
de Ministro de Estado, tendo o Supremo Tribunal Federal considerado válida 
tal medida.s9 No tocante aos crimes de responsabilidade, entretanto, o regime 
de ambos é distinto. Com efeito, o Advogado-Geral da União será sempre 
julgado pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade, por detenni
nação expressa do art. 52, II, da Constituição Federal. Já o Presidente do 
Banco Central do Brasil, nos crimes de responsabilidade, será julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal (art. 1 02, 1, e), exceto nos crimes de responsabi
lidade praticados em conexão com o Presidente da República, hipótese em 
que a competência desloca-se para o Senado Federal (art. 52, 1). 

O Supremo Tribunal Federal é competente, também, para o julgamento 
de seus atuais Ministros em todos os processos - inclusive em ação por ato 

"" lnq (QO) 1 .660fDF, rei. Mln. Sepúlveda Pertence, 06.09.2000; e ADI 3.289, rei. Min. Gllmar 
Mendes. 05.05.2005. 
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de improbidade administrativa - que não envolvam crime de responsabilidade 
(nos crimes de responsabilidade, a competência é do Senado Federal - CF, 
art. 52, II), pois, segundo o Tribunal, reconhecer competência à justiça or
dinária de primeira instância para o julgamento de Ministro do STF seria 
"subverter a ordem'', o que "quebraria o sistema judiciário como um todo".60 

Para o julgamento do Governador do estado e do Distrito Federal, 
haverá necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo (assembleia 
legislativa e Câmara Legislativa, conforme o caso), por dois terços dos seus 
membros, desde que a Constituição estadual e a Lei Orgânica do Distrito 
Federal tenham outorgado essa prerrogativa ao chefe do Poder Executivo. 

Ainda em relação ao Governador, a Constituição Federal estabelece 
expressamente que, nas infrações penais comuns, será ele processado e jul
gado, originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1 05, I, "a"). 
Entretanto, a Constituição Federal nada estabeleceu sobre a competência 
para o julgamento do Governador pela prática de crime de responsabilidade. 

Diante do silêncio da Constituição Federal, algumas Constituições esta
duais dispuseram acerca da competência para o julgamento do Governador 
por crime de responsabilidade, em regra, outorgando essa competência à 
assembleia legislativa ou a tribunal especial formado por integrantes dos 
Poderes Judiciário e Legislativo locais. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que 
os estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência legis
lativa para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas 
normas de processo e julgamento, haja vista que essa competência pertence 
privativamente à União, por força do art. 22, l, da Constituição Federal, que 
outorga à União competência privativa para legislar sobre direito penal.61 

Com isso, restou firmado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento 
de que se aplica ao processo e julgamento dos Governadores por crime de 
responsabilidade a Lei Federal 1 .079/1950, que determina sejam eles julga
dos por um Tribunal Especial composto de cinco membros do Legislativo 
e de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, sob a presidência do 
Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de 
empate. A escolha dos membros desse Tribunal Especial observará o seguinte: 
membros do Legislativo, mediante eleição pela assembleia legislativa; a dos 
desembargadores, mediante sorteio. 

60 Pet 3.211 QO/DF, rei. p/ acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito. 
•1 Esse entendimento restou consolidado pelo STF na Súmula 722, nos termos seguintes: 

"São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento." 
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Merecem destaque, ainda, as regras de competência para o julgamento 
do Prefeito. 

A Constituição Federal estabelece que o Prefeito será julgado perante o 
Tribunal de Justiça (art. 29, X). 

Porém, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que essa 
competência do Tribunal de Justiça para julgar o Prefeito por crimes comuns 
restringe-se aos delitos de competência da justiça comum estadual. Nos demais 
casos, a competência será do respectivo tribunal de segundo grau, ou seja, 
do Tribunal Regional Federal (crimes de competência da Justiça Federal) ou 
do Tribunal Regional Eleitoral (crimes eleitorais). 

Esse entendimento restou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no 
enunciado da Súmula 702, nos termos seguintes: "A competência do Tribunal 
de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da 
justiça comum ·estadual; nos demais casos, a competência originária caberá 
ao respectivo tribunal de segundo grau." 

Em relação aos crimes de responsabilidade, na esteira do entendimento do 
Supremo Tribunal Federal acima exposto, segundo o qual cabe privativamente 
à União definir e estabelecer as nonnas do respectivo processo e julgamento, 
aplicam-se ao Prefeito as regras estabelecidas no Decreto-lei 20111 967, par
cialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

Acontece, porém, que esse decreto-lei tipifica, impropriamente, como 
crimes de responsabilidade delitos comuns ou funcionais praticados pelo 
Prefeito, hipótese em que ele se sujeitará à aplicação de penas comuns (art. 
1 .0), e, também, algumas infrações político-administrativas, que poderão 
redundar na perda do cargo, mediante impeachment (art. 4.0). 

Em face dessa realidade, o Supremo Tribunal Federal firmou entendi
mento de que na primeira hipótese (crimes de responsabilidade impróprios) 
o Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça, enquanto que pela prática 
das condutas politico-administrativas que poderão ensejar a perda do cargo 
(crimes de responsabilidade próprios) deverá ele ser responsabilizado pela 
Câmara Municipal.62 

Por fim, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendi
mento de que a competência do Tribunal de Justiça do estado para julgar o 
Prefeito não lhe assegura o direito de ser julgado pelo Plenário do Tribunal 
de Justiça ou pelo respectivo Órgão Especial, onde houver.63 Significa dizer 
que o Prefeito poderá ser processado e julgado pelos órgãos fracionários do 
Tribunal de Justiça, Câmaras ou Tunnas. 

62 RHC 73.210/PA. rei. Min. Maurlcio Corrêa, 31 .10.1995. 
63 HC 73.917/MG, rei. Min. Celso de Mello, 24.09.1 996. 
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22. PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

O art. 1 00 da Constituição Federal estabelece a regra para o pagamento 
das dívidas das Fazendas Públicas decorrentes de decisões judiciais, sub
metendo-as ao regime dos precatórios, nos seguintes termos (redação dada 
pela EC 62/2009): 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Fe
deral, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

Para o cumprimento desse regime de pagamento, as entidades de direito 
público estão obrigadas a incluir nos seus respectivos orçamentos verba ne
cessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 
julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1 .0 de julho, 
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente (art. 1 00, § 5.0). 

O regime dos precatórios estabelece um cronograma para o pagamento 
dos débitos das Fazendas Públicas decorrentes de sentenças judiciais, crono
grama esse que pode, em síntese, ser assim entendido: conforme transitam 
em julgado ações judiciais reconhecedoras de débitos da Fazenda Pública, 
são expedidos precatórios, que são apresentados à Fazenda Pública, em 
ordem cronológica, para pagamento; anualmente, a Fazenda Pública tem 
a obrigação de fazer constar da sua lei orçamentária verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, consignados nos precatórios judiciais apresen
tados até 1 .0 de julho, que deverão ser quitados até 3 1  de dezembro do 
ano seguinte. 

22.1 . Exceção ao regime de precatórios 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações 
definidas em leis como "de pequeno valor" que as Fazendas Públicas devam 
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado (art. 1 00, § 3 .º). 
Nesses casos, o pagamento é efetuado pelo Poder Público diretamente - e o 
instrumento utilizado são as assim chamadas "requisições de pequeno valor". 

Enfatizamos que esta é a única hipótese em que deverá ser feito o 
pagamento direto pela Fazenda, sem seguir a sistemática de precatórios: 
"obrigações de pequeno valor'', definidas em lei de cada ente federado. 
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Para esse fim, leis dos diferentes entes federados - União, estados, Dis
trito Federal e municípios - poderão fixar valores distintos, segundo suas 
capacidades econômicas, ou seja, as "obrigações de pequeno valor" sujeitas 
a pagamento direto, sem precatórios, poderão ter valores diferentes para cada 
ente federado, tendo em vista suas realidades econômicas especificas, desde 
que seja observado, por todos os entes federados, na fixação desse valor, um 
teto mínimo, equivalente ao valor do maior benefício do regime geral de 
previdência social - RGPS (CF, art. 1 00, § 4.0). 

22.2. Ordem de pagamento 

Conforme vimos, os débitos oriundos de sentenças judiciais, constantes 
de precatórios apresentados até 1 .0 de julho, deverão ser pagos pela Fazenda 
Pública até o final do exercício seguinte, quando ter�o seus valores atualizados 
monetariamente (art. 1 00, § 5.0). 

Segundo o regime de pagamento instituído pela EC 62/2009, a Fazenda 
Pública deverá efetuar o pagamento de seus débitos inscritos em precatórios 
observando-se a seguinte ordem: 

a) primeiro, os débitos de natureza alimentícia "especiais", isto é, que gozam 
de "superpreferência", definidos como aqueles cujos titulares tenham sessenta 
anos de idade ou mais, ou sejam portadores de doença grave, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para "obrigação de pequeno valor"; 

b) segundo, os demais débitos de natureza alimentícia (os "não especiais"); 
c) por último, os débitos de natureza não alimentícia. 

Essas diferentes categorias de créditos - os créditos com "superprefe
rência" dos idosos e dos portadores de doença grave, os outros créditos de 
natureza alimentícia e os créditos de natureza não alimentícia - não concorrerão 
entre si; haverá concorrência somente dentro de cada categoria, em função 
da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Assim, em primeiro 
lugar, deverão ser pagos os créditos de natureza alimentícia dos idosos e dos 
portadores de doença grave até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei 
para "obrigação de pequeno valor" (obedecida a ordem cronológica de sua 
apresentação), depois, os demais créditos de natureza alimentícia (obedecida 
a ordem cronológica de sua apresentação) e, por último, os créditos de na
tureza não alimentícia (obedecida a ordem cronológica de sua apresentação). 

Em resumo, a sistemática prevista nos §§ 2.0 e 3.0 do do art. 100 da Cons
tituição resulta na formação de três "filas'', uma só de precatórios relativos a 
créditos de natureza alimentícia para os idosos e portadores de doença grave 
até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para "obrigação de peque-



732 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

no valor", uma dos demais créditos de natureza alimentícia e uma terceira, 
de precatórios relativos a créditos de natureza não alimentícia. Cada "fila" é 
organizada, separadamente, com base na ordem cronológica de apresentação 
dos respectivos precatórios. Em qualquer caso, os precatórios da primeira "fila" 
devem ser pagos antes dos da segunda, e estes antes dos da terceira. 

Para o fim de preferência no pagamento dos precatórios, consideram-se 
débitos de natureza alimentícia aqueles decorrentes de salários, vencimen
tos, proventos, pensões e suas complementações, beneficios previdenciários 
e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade 
civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado (art. 1 00, § 1 .0). 

22.3. Atualização monetária e juros 

Confonne vimos, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de 
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de 
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresenta
dos até l .º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atualizados monetariamente (CF, art. 100, § 5 .0). 

Constata-se, assim - pelo disposto na parte final do art. 1 00, § 5.º, da Cons
tituição -, que, no momento do pagamento, os valores inscritos em precatórios 
judiciais serão atualizados monetariamente. Sistematizando, o pagamento de 
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até l .º de julho, obedece às seguintes regras: 

a) se o pagamento for efetuado pela Fazenda Pública dentro do prazo consti
tucional, isto é, aié o final do exercício seguinte, o crédito será atualizado 
monetariamente, e não haverá incidência de juros; 

b) se houver atraso no pagamento, isto é, se o pagamento for efetuado em 
data posterior ao final do exercício seguinte, além da atualização monetária, 
o crédito será acrescido de juros de mora. ' 

Em suma, não são devidos juros moratórios no período compreendido 
entre a data de expedição e a do efetivo pagamento de precatório judicial, 
no prazo constitucionalmente estabelecido, em razão da não caracterização, 
na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público. Nessa situação, 
sendo o pagamento realizado dentro do prazo constitucionalmente previsto 
(até 3 1  de dezembro do ano seguinte), será devida apenas a atualização 
monetária. Só haverá incidência cumulativa de atualização monetária e ju
ros de mora se o pagamento for realizado após o prazo constitucionalmente 
previsto, ou seja, depois de 3 1  de dezembro do exercício seguinte àquele em 
que se deu a inscrição do crédito. 
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22.4. Sequestro de valor 

As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que 
proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, 
a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento 
de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor 
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva 
(art. 1 00, § 6.0). 

Anote-se que o art. 1 00 da Constituição Federal autoriza o sequestro 
de quantia necessária ao pagamento de créditos inscritos em precatórios em 
duas hipóteses: 

a) preterimento do direito de precedência; 

b) não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. 

Por fim, cabe anotar que, segundo entendimento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal, quando dois precatórios judiciais têm como devedoras pes
soas jurídicas de direito público distintas, ainda que no âmbito do mesmo ente 
federado (por exemplo, duas autarquias municipais, ou uma autarquia federal 
e a União), o pagamento de um desses precatórios, de data . mais recente, 
antes do outro, de data mais antiga, não caracteriza quebra de precedência 
na ordem cronológica, para o fim de determinação do sequestro a que alude 
o § 6.0 do art. 1 00 da Constituição Federal.64 

22.5. Decretação de intervenção 

Em situações de não pagamento de débitos oriundos de sentenças transi
tadas em julgado constantes de precatórios judiciários devidamente inscritos 
poderá restar configurada a desobediência a ordem judicial, o que autorizará 
a decretação da intervenção federal, nos termos dos arts. 34, VI, e 36, II, 
da Constituição Federal. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende que a desobediência a 
pagamento de precatório judicial que autoriza a intervenção é somente a do
losa, intencional, sem justificativa razoável, vale dizer, constitui pressuposto 
indispensável para a decretação da intervenção a atuação estatal voluntária 
cujo objetivo seja descumprir deliberadamente decisão judicial transitada em 
julgado.65 Subjacente a essa orientação está a ideia de que, em razão das inú
meras prestações sociais que a Constituição impõe aos diversos entes federados, 

&< Rei 3.136/CE, rei. Min. Joaquim Barbosa, 04.03.2009. 
85 IF 5.101/RS, 5.106/RS e 5.114/RS, rei. Min. Cezar Peluso, 28.03.2012. 
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muitos deles, sobretudo os estados-membros, enfrentam efetiva falta de recursos 
para atender a todas elas, honrar seus outros compromissos financeiros (folha 
de pagamento de pessoal, gastos com previdência de seus servidores inativos, 
investimentos em infraestrutura etc.) e, ainda, efetuar o pagamento das dívidas 
judiciais constantes de precatórios. Assim, se um estado-membro deixar de 
pagar os precatórios inscritos para, com isso, poder cumprir sua obrigação de 
prestar serviços públicos essenciais - a ele imposta pelo ordenamento jurídico 
-, não se pode dizer que haja uma desobediência deliberada, intencional, dolo
sa. Nesses casos, em que há uma justificativa razoável para o não pagamento 
dos precatórios, não se caracteriza a desobediência a ordem judicial, tomando 
incabível cogitar intervenção federal no ente federado. 

O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omis
sivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá 
em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho 
Nacional de Justiça (art. 100, § 7.0). 

22.6. Vedação ao fracionamento 

Para evitar fraude à regra de que a única exceção ao sistema de preca
tórios são os pagamentos das "obrigações de pequeno valor"; definidas em 
lei, o § 8.0 do art. 100 proíbe a expedição de precatórios complementares 
ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 
quebra do valor da execução que pudesse acarretar o pagamento da dívida 
pela Fazenda, em parte, diretamente, fora do sistema de precatórios, e, em 
parte, mediante expedição de precatório. 

Imagine-se, por exemplo, que a lei de determinado ente federado estabele
ça em R$ 1 0.000,00 as dívidas de "pequeno valor'', para efeito de pagamento 
direto, previsto no § 3.º do art. 1 00. O que a regra do § 8.0 proíbe é que, por 
exemplo, uma pessoa obtivesse sentença transitada em julgado reconhecendo 
contra esse ente federado um crédito de R$ 24.000,00, e a execução desse 
valor fosse fracionada, de fonna que R$ 1 0.000,00 fossem pagos diretamente, 
e se expedisse um precatório com o valor restante de R$ 1 4.000,00. 

Essa vedação ao fracionamento, porém, não alcança a hipótese de pa
gamento preferencial, sob o regime de precatórios, dos débitos de natureza 
alimentícia aos titulares que tenham sessenta anos de idade ou mais, ou que 
sejam portadores de doença grave, prevista no § 2.º do art. 100 da Consti
tuição Federal .  Com efeito, nesse caso, poderá ocorrer o fracionamento do 
valor da execução, para o fim de efetuar-se o pagamento, em parte, com 
preferência sobre todos os demais débitos (até o triplo daquele fixado em 
lei, pelo respectivo ente federado, como "obrigação de pequeno valor"), e o 
restante na ordem cronológica de apresentação do precatório. 
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22.7. Uso e cessão de valor consignado em precatório 

É facultada ao credor, confonne estabelecido em lei da entidade federa
tiva devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis 
públicos do respectivo ente federado (art. 1 00, § 1 1 ). 

O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios 
a terceiros, independentemente da concordância do devedor (art. 1 00, § 1 3). 

Entretanto, caso seja efetivada a cessão, o cessionário não se beneficiará 
da regra de preferência da pessoa com sessenta anos ou mais ou com doença 
grave para recebimento de débitos de natureza alimentícia (art. 1 00, § 2.º), 
tampouco do pagamento direto, sem sujeição ao regime de precatórios (na 
hipótese de a cessão referir-se a quantia que seria ordinariamente enquadrada 
como "obrigação de pequeno valor"). 

A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por 
meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora 
(art. 1 00, § 1 4). 

22.8. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF 

O regime de precatórios foi substancialmente modificado pelo poder 
constituinte derivado, por meio da aprovação da EC 62/2009, que deu nova 
redação e(ou) introduziu dispositivos ao art. 1 00 da Constituição Federal e, 
ainda, acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias (ADCT). 

Em março de 2013, porém, o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade de algumas dessas novas regras resultantes da EC 
62/2009, com o que, em relação a tais matérias, o texto constitucional teve 
a sua vigência afastada.66 Em suma, foram os seguintes os dispositivos 
constitucionais, inseridos pela EC 62/2009, atingidos pela referida declaração 
de inconstitucionalidade: 

a) art. 100, § 2.º - esse dispositivo estabelecia que os débitos de natureza 
alimentícia cujos titulares tivessem 60 anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou fossem portadores de doença grave, seriam 
pagos com preferência sobre todos os demais débitos; nele, o STF decla
rou a inconstitucionalidade apenas da expressão "na data de expedição 
do precatório", por entender que tal disposição contraria os princípios da 
isonomia, da dignidade da pessoa humana e da proteção aos idosos; dessa 

eo ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, red. pi o acórdão Min. Luiz Fux, 13 e 14.03.2013 (vide 
lnfonnativo 698 do STF). 
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fonna, também a pessoa que venha a completar sessenta anos depois da 
expedição do precatório (se ainda não tiver recebido, é claro), entrará au
tomaticamente na regra de "superpreferência"; 

b) art. 100, §§ 9.º e 10 - esses dispositivos estabeleciam o direito de o Poder 
Público, no momento do pagamento dos precatórios, efetuar a compensação 
de eventuais débitos do credor privado, bem como estabeleciam regras para 
a realização dessa compensação; o STF declarou esses dois dispositivos 
integralmente inconstitucionais, sob o fundamento de ofensa ao princípio 
da isonomia (já que tal direito de compensação não é assegurado ao credor 
privado); em decisão posterior, o STF explicitou que a declaração da incons
titucionalidade dos §§ 9.º e 1 0  do art. 1 00 também se aplica ao casos em 
que o pagamento devido pelo Poder Público enquadre-se como "obrigação 
de pequeno valor" e, portanto, não seja efetuado mediante precatório (e sim 
por meio de "requisição de pequeno valor");67 

c) art. 100, § 12 - foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice 
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", que, nesse pará
grafo, foi util izada para detenninar a atualização monetária dos débitos 
inscritos em precatório, por entender o STF que esse índice "é manifesta
mente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cida
dão"; também no § 12 do art. 1 00 foi declarada a "inconstitucionalidade 
parcial sem redução da expressão ' independentemente de sua natureza' ( ... ), 
para detenninar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam 
aplicados os mesmos juros de mora Incidentes sobre todo e qualquer 
crédito tributário"; 

d) art. 100, § 15 - esse dispositivo - que autorizava lei complementar a esta
belecer regime especial para pagamento de precatórios pelos estados, Distrito 
Federal e municipios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida 
e fonna e prazo de liquidação - foi declarado integralmente inconstitucional 
pelo STF; 

. 

e) art. 97 do ADCT - esse dispositivo - que criava um regime transitório 
(até que fosse editada a lei complementar que estava prevista no § 1 5  do 
art. 1 00, também declarado inconstitucional) de pagamento de precatórios 
pelos estados, Distrito Federal e municípios - foi declarado integralmente 
inconstitucional pelo STF. 

•1 RE 657.686/DF (repercussão geral), rei. Min. Luiz Fux, 23.10.2014 (vide Informativo 764 
do STF). 
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Capítu lo 1 2  

.'·-··-FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição de 1 988 agrupou em um capítulo específico disposições 
acerca do que denominou "Funções Essenciais à Justiça". Sob essa rubrica, 
trata o texto constitucional do Ministério Público, da advocacia pública, da 
defensoria pública e da advocacia privada. Note-se que nenhuma dessas 
pessoas ou órgãos integra a estrutura do Poder Judiciário. São, como afirma 
o próprio texto constitucional, pessoas ou órgãos que atuam perante o Judi
ciário. Mais do que isso, sua atuação é imprescindível ao próprio exercício 
da função jurisdicional, tendo em conta, sobretudo, o fato de que o . Poder 
Judiciário não atua de oficio, isto é, por iniciativa própria, sem provocação. 

A não atuação de oficio do Judiciário é uma importante garantia do 
equilíbrio entre os Poderes, um relevante mecanismo de contenção recípro
ca, dentre os diversos "freios e contrapesos" estabelecidos nas Constituições 
em geral. Deveras, o Poder Judiciário pode controlar e declarar ilegítima a 
atuação do Executivo, obstando ou anulando atos desse Poder; pode, até 
mesmo, retirar do mundo jurídico, por considerá-los inconstitucionais, atos 
normativos primários do Legislativo, Poder integrado pelos representantes do 
povo, legítimo titular da soberania do Estado. 

Com todas essas prerrogativas, se tivesse o Judiciário a possibilidade de 
atuar de oficio, por iniciativa própria, ele seria, sem dúvida, um Poder acima 
dos demais, com força para paralisá-los inteiramente, a seu alvedrio. 

Além disso, a exigência de provocação para que o Judiciário atue é ga
rantia de sua imparcialidade, porquanto é evidente que o autor de uma ação 
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sempre tem o objetivo de alcançar determinado resultado, predeterminado, 
situação inteiramente incompatível com a figura de um julgador equilibrado 
e imparcial (literahnente, o juiz não pode ser parte na ação, não pode ser 
autor nem réu, deve manter-se equidistante das partes, sem o que não há 
como esperar uma decisão justa). 

Embora o acesso à Justiça deva ser o mais amplo possível, todo o conjunto 
de garantias processuais, decorrentes do princípio do devido processo legal 
em acepção formal, torna bastante técnica a disciplina da postulação em juízo, 
fazendo muito improvável que se pudesse obter uma prestação jurisdicional 
satisfatória, equilibrada, isonômica, se qualquer pessoa, sem preparação espe
cializada, pudesse atuar diretamente perante o Judiciário. Daí a importância 
da função do advogado. Nesse aspecto, particularmente relevante é assegurar 
defesa de qualidade aos necessitados, mormente quando acusados de crimes, 
papel da defensoria pública. Ademais, é desejável que existam órgãos com 
capacidade postulatória que atuem em juízo em defesa dos interesses gerais 
da população, corno é o caso do Ministério Público - titular da ação penal 
pública e investido em diversas outras competências fundamentais para a 
proteção da sociedade. Também o Poder Público precisa ter quem o represente 
em juízo, justificando a existência de uma advocacia pública. 

Passemos ao estudo das disposições constitucionais pertinentes a essas 
"Funções Essenciais à Justiça". 

2. MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 1 27). 

A Constituição Federal, em plena harmonia com o sistema de "freios e 
contrapesos" (checks and balances), instituiu o Ministério Público como um 
órgão autônomo e independente, não subordinado a qualquer dos Poderes da 
República, consistindo em autêntico fiscal da nossa Federação, da separação 
dos Poderes, da moralidade pública, da legalidade, do regime democrático e 
dos direitos e garantias constitucionais. 

A autonomia e independência do Ministério Público, nos termos exa
minados a seguir, conferem ao órgão imparcialidade na sua atuação, sem 
ingerência dos demais Poderes do Estado. 

2.1 .  Composição 

O Ministério Público abrange (CF, art, 1 28): 

1 - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 
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b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados. 

739 

Dessarte, o Ministério Público da União compreende, em sua estrutura, 
diferentes ramos do Ministério Público (Federal, do Trabalho, Militar, além 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios). 

O fato de o Ministério do Distrito Federal e Territórios integrar o Ministério 
Público da União justifica-se porque, por detenninação constitucional, cabe 
à União organizar e manter esse ramo do Ministério Público (art. 2 1 ,  XIII). 

2.2. Posição constitucional 

A Constituição Federal situa o Ministério Público em capítulo especial, 
fora da estrutura dos demais Poderes da República, certamente como meio 
de explicitar sua autonomia e independência. Confonne lição do Ministro 
Sepúlveda Pertence, "a colocação tópica e o conteúdo nonnativo da Seção 
revelam a renúncia, por parte do constituinte, de definir explicitamente a 
posição do Ministério Público entre os Poderes do Estado". '  

Em verdade, considerando as  atribuições que foram constitucionalmente 
conferidas ao Ministério Público, bem como a autonomia e a independência 
a ele asseguradas, a discussão sobre sua colocação constitucional entre os 
Poderes da República mostra-se uma questão menor, secundária, de interesse 
meramente teórico. O que importa é sua feição constitucionalmente traçada, 
de órgão independente, não subordinado a nenhum dos Poderes da República, 
sujeito apenas à Constituição e às leis. 

Ainda que admitida por alguns autores sua vinculação administrati
va ao Poder Executivo, o relevante é que o Ministério Público constitui 
órgão autônomo e independente, com funções institucionais expressas no 
texto da nossa Carta Política, no exercício das quais não pode, sob pena 
de flagrante inconstitucionalidade, sofrer ingerência dos demais Poderes 
da República. 

É o que leciona o Professor José Afonso da Silva, para o qual o Ministério 
Público é uma instituição vinculada ao Poder Executivo, mas "funcionalmente 
independente, cujos membros integram a categoria dos agentes políticos, e, 
como tal, hão de atuar com plena liberdade funcional, desempenhando suas 

' RTJ 147/129-30, citado por Alexandre de Moraes. 
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atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na 
Constituição e em leis especiais". 

2.3. Princípios do Ministério Público 

São princípios do Ministério Público, constitucionalmente expressos, a 
unidade, a indivisibilidade, a independência funcional e a autonomia admi
nistrativa e financeira (CF, art. 1 27, §§ l .º e 2.0). 

2.3. 1. Princípio da unidade 

A unidade do Ministério Público significa que seus membros integram 
um só órgão, sob única direção de um procurador-geral. 

O princípio da unidade, porém, há que ser visto como "unidade dentro de 
cada Ministério Público''. Não existe, em face do tratamento constitucional, 
unidade entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos 
estados, tampouco entre o Ministério Público de um estado e o de outro, e 
nem mesmo entre os diferentes ramos do Ministério Público da União. 

2.3.2. Princípio da indivisibilidade 

O princípio da indivisibilidade enuncia que os membros do Ministé
rio Público não se vinculam aos processos em que atuam, podendo ser 
substituídos uns pelos outros, de acordo com as regras legais, sem nenhum 
prejuízo para o processo. 

· A indivisibilidade resulta do princípio da unidade, pois o Ministério 
Público é uno, não podendo subdividir-se em outros Ministérios Públicos 
autônomos e desvinculados uns dos outros. A atuação dos membros do 
Ministério Público é atuação do órgão, indivisível por expressa disposição 
constitucional. 

Da mesma fonna que o principio da unidade, a indivisibilidade também 
não pode ser efetivada entre os diferentes Ministérios Públicos, devendo ser 
compreendida como existente somente dentro de cada um deles. 

2.3.3. Principio da independência funcional 

O Ministério Público é independente no exercício de suas funções, não 
estando subordinado a qualquer dos Poderes (Legislativo, Executivo, ou Ju
diciário); seus membros não se subordinam a quem quer que seja, somente 
à Constituição, às leis e à própria consciência. 
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No exercício de suas competências constitucionais, o Ministério Público 
não se sujeita a ordens de ninguém, de nenhum dos Poderes do Estado; 
seus membros não devem obediência a instruções vinculantes de nenhuma 
autoridade pública. Nem mesmo seus superiores hierárquicos (Procurador
-Geral, por exemplo) podem impor-lhes ordens no sentido de agir desta 
ou daquela maneira em um determinado processo, haja vista que a relação 
de subordinação existente entre eles é meramente administrativa, e não 
funcional. 

Com efeito, a hierarquia existente dentro de cada Ministério Público, dos 
seus membros em relação ao Procurador-Geral, é meramente administrativa, 
e não de ordem funcional (não concernente a sua atuação no exercício de 
suas competências). 

2.3.4. Autonomia administrativa e financeiro 

A autonomia administrativa confere ao Ministério Público poderes para, 
observado o art. 169 da Constituição Federal, propor ao Poder Legislativo 
a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como 
propor a política remuneratória e os planos de carreira. No exercício dessa . 
autonomia, o Ministério Público elabora suas próprias folhas de pagamento; 
adquire bens e contrata serviços; edita atos de concessão de aposentadoria, 
exoneração de seus servidores etc. 

A autonomia financeira outorga ao Ministério Público a competência para 
elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias,2 podendo, ulteriormente, administrar ·os recursos 
que lhe forem destinados com plena autonomia. Essa autonomia, porém, não 
lhe assegura o poder de iniciativa da lei orçamentária diretamente perante o 
Poder Legislativo, devendo a sua proposta integrar-se ao orçamento geral que 
será submetido ao Poder Legislativo pelo chefe do Poder Executivo. assim, 
o Ministério Público não dispõe de recursos próprios, mas, na elaboração da 
proposta do orçamento geral, tem o poder de indicar os recursos necessários 
a atender às suas próprias despesas. 

Caso o Ministério Público não encaminhe a respectiva proposta orçamen
tária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária 
anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo 
com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias. 

2 CF, art. 127, § 3.0• 
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Se o Ministério Público encaminhar a proposta orçamentária, mas o fizer 
em desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias, o 
Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual. 

Ademais, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá 
haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapo
lem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. 

Por fim, vale lembrar que a autonomia do Ministério Público está assentada, 
também, na outorga ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores
-Gerais de Justiça da iniciativa de lei sobre a organização, respectivamente, do 
Ministério Público da União e dos estados (CF, art. 1 28, § 5.0). Essa iniciativa, 
porém, será exercida concorrentemente com o chefe do Poder Executivo, por 
força do art. 6 1 ,  § 1 .0, II, "d'', da Constituição Federal. 

2.3.5. Princípio do promotor natural 

O princípio do promotor natural impõe que o critério para a designação 
de um membro do Ministério Público para atuar em uma determinada causa 
seja abstrato e predeterminado, seja baseado em regras objetivas e gerais, 
aplicáveis a todos os que se encontrem nas situações nelas descritas, não po
dendo a chefia do Ministério Público realizar designações arbitrárias, decididas 
caso a caso, tampouco determinar a substituição de um promotor por outro, 
fora das hipóteses expressamente previstas em lei, tais como impedimentos 
ou suspeições, férias ou licenças. 

Desse modo, o princípio do promotor natural proíbe designações casuísticas, 
efetuadas pela chefia do Ministério Público, para atuação neste ou naquele pro
cesso, impedindo a existência, entre nós, da figura do "promotor de exceção". 
Segundo o postulado, somente o promotor natural é competente para atuar no 
processo, como meio de garantia da imparcialidade de sua atuação, e como 
garantia da própria sociedade, que terá seus interesses defendidos privativamente 
pelo órgão constitucional técnica e juridicamente competente. 

O princípio consagra, assim, uma garantia de ordem jurídica, destinada 
tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe 
assegura o exercício pleno e independente do seu oficio, quanto a tutelar 
a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em 
quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir 
de critérios abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei. 
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Conforme lição do Ministro Celso de Mello, a sede constitucional desse 
princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibi
lidade dos membros da Instituição. O postulado do promotor natural limita, 
por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível 
da unidade institucional, não deve exercer a chefia do Ministério Público de 
modo hegemônico e incontrastável.3 

Em que pese a existência de vasto entendimento doutrinário em favor 
do reconhecimento desse princípio entre nós, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal ainda não está firmada sobre o assunto.4 

2.4. Funções do Ministério Público 

A vigente Constituição ampliou significativamente o rol de funções 
do Ministério Público, erigindo-o em autêntico defensor da sociedade, nas 
esferas penal e cível, e incumbindo-o de zelar pela moralidade e probidade 
administrativas. 

Nos expressos termos da Constituição Federal, são funções institucionais 
do Ministério Público (art. 129): 

1 - promover, privativamente, a ação penal pública, na fonna 
da lei; 

I I  - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessârias a sua garantia; 

III  - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das popu
lações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de 
sua competência, requisitando informações e documentos para 
instruí-los, na fonna da lei complementar respectiva; 

3 HC 67.759/RJ, rei. Min. Celso de Mello, 06.08.1 992. 
• O acórdão prolatado na decisão do HC 67.759/RJ, de relataria do Ministro Celso de Mello, 

explicita a controvérsia havida entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam-se, 
também, com entendimentos opostos um ao outro, o HC 90.277/DF, rei. Min. Ellen Gracie, 
1 7.06.2008, e o HC 1 02.147/GO, rei. Min. Celso de Mello, 16.12.2010. 
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VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, des
de que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas. 

Essa enumeração de competências, como claramente deflui do inciso IX, 
acima transcrito, não é exaustiva, podendo outras competências ser outorgadas 
ao Ministério Público pelo legislador, desde que sejam compatíveis com a 
missão constitucional do órgão. 

Ao Ministério Público é vedada a atuação como representante judicial 
ou consultor jurídico de quaisquer entidades públicas. 

O Ministério Público dispõe de capacidade postulatória. Suas competên
cias incluem, dentre outras, promover o inquérito civil, a ação penal pública 
e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Examinaremos a 
ação civil pública em tópico específico, adiante. 

Quanto à competência para promover, privativamente, a ação penal 
pública, é relevante observar que o Supremo Tribunal Federal possui farta 
jurisprudência reconhecendo que essa atuação do Ministério Público não 
pressupõe a instauração prévia de inquérito policial, não depende de prévias 
investigações penais promovidas pela polícia judiciária. Por outras palavras, o 
Ministério Público, como titular privativo da ação penal pública (ressalvada 
a hipótese de cabimento da ação penal privada subsidiária da pública, em 
face de inércia indevida do Parque/ - CF, art. 5.0, LIX), pode oferecer a 
denúncia diretamente, sem que tenha havido, previamente, inquérito policial, 
contanto que, desde logo, disponha de elementos mínimos de informação, seja 
evidente a materialidade do fato alegadamente delituoso e estejam presentes 
indícios de sua autoria.5 

Muito se discute sobre o poder de investigação do Ministério Público, 
tendo em vista a reserva constitucional de competência à polícia judiciária 
para a apuração de infrações penais, exceto as militares (CF, art. 144, § 1 .º, 
IV, e § 4.0). 

5 São exemplos, dentre muitos outros: RTJ 761741 ,  rei. Min. Cunha Peixoto; AI AgR 266.214/ 
SP, rei. Min. Sepúlveda Pertence; HC 63.213/SP, rei. Mln. Néri da Silveira; HC 77.770/SC, 
rei. Min. Néri da Silveira; RHC 62.300/RJ, rei. Min. Aldir Passarinho; RTJ 101/571, rei. Min. 
Moreira Alves; HC 80.405/SP, rei. Min. Celso de Mello. 
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Há, no Supremo Tribunal Federal, processo em andamento no qual se 
discute essa importante matéria, não tendo o Plenário daquele Tribunal, até 
esta data, finnado sua posição. Embora seja certo que o Pleno do STF ainda 
não tem posição firmada, é importante registrar que, na Segunda Tunna dessa 
Corte, há entendimento incisivo pela legitimidade de exercício do poder de 
investigação pelo Ministério Público, conforme se constata, por exemplo, 
pela leitura da decisão exarada no HC 89.837/DF, rei. Min. Celso de Mello, 
em 20. 1 0.2009. 

De nossa parte, pensamos ser plena a legitimidade constitucional do Mi
nistério Público para realizar investigações. Com efeito, entendemos que a 
Constituição Federal, ao conferir ao . Ministério Público relevantes atribuições 
institucionais, dentre as quais a competência para exercer o controle externo 
da atividade policial (art. 1 29, VII), reconheceu a ele, também, a competência 
para realizar investigações, ainda que para i.sso tenha de instaurar procedimento 
investigatório próprio. 

A Constituição Federal determina que as funções do Ministério Público 
só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. 
Determina, também, que a distribuição de processos no Ministério Público 
será imediata.6 

2.4. 1. Atuação do Procurador-Gera/ da República 

Estabelece a Constituição Federal que o Procurador-Geral da Repú
blica deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade 
e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Fe.<Ieral 
(art. 1 03 ,  § 1 .0). 

Em consonância com esse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento de que a representação do Ministério Público 
da União no Supremo Tribunal. Federal pertence unicamente ao Procurador
-Geral da República, sendo vedado a qualquer outro membro desse Ministério 
Público atuar perante a nossa Corte Máxima.7 

Por outro lado, entende a Corte Suprema que o fato de a Constituição 
Federal cometer essa atribuição ao Procurador-Geral da República, a ser de
sempenhada perante o Supremo Tribunal Federal, não implica que outras não 
possam lhe ser conferidas por lei, perante outros órgãos do Poder Judiciário. 
Com base nessa orientação, o STF considerou válida disposição legal que 
estabelece incumbir ao Procurador-Geral da República a propositura, perante 

e CF, art. 1 29, §§ 2.0 e 5.0• 
7 Rei 5.673 AgRIES, rei. Min. Celso de Mello, 09.12.2009. 
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o Superior Tribunal de .Justiça - STJ, da ação penal nas hipóteses que 
arrola o art. 1 05, 1, "a", da Constituição Federal.8 

Além da atribuição acima indicada - manifestação em todos os proces
sos da competência do Supremo Tribunal Federal -, dispõe a Constituição 
Federal que compete ao Procurador-Geral da Repúbl ica: 

a) propor, perante o Supremo Tribunal Federal, a representação interYentiva 
(ação direta de inconstitucionalidade interventiva) nos casos de recusa à 
execução de lei federal ou ofensa aos principios senslveis por parte de 
estado-membro ou do Distrito Federal (art. 36, lfl); 

b) a iniciativa de leis ordinárias e complementares perante a Câmara dos 
Deputados (art. 6 1 ), espedalmente da lei complementar de organização 
do Ministério Público da União (em concorrência com o Presidente da 
República, nos termos do art. 6 1 ,  § 1 .0, I I ,  "d", c/c art. 128, § 5.0) e da lei 
sobre a criação e extinção dos cargos e serviços auxiliares do Ministério 
Público da União, a política remuneratória e os planos de carreira (art. 
1 27, § 2.º); 

c) executar, por delegação do Presidente da República, se houver, as atribui
ções previstas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, do art. 84 da 
Constituição Federal (art. 84, parágrafo único); 

d) propor, perante o Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitu
cionalidade, a ação diretl de inconstitucionalidade por omissão, a ação 
declaratória de constituóonalidade e a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (art. 1 03, VI); 

e) indicar, para compor o Conselho Nacional de Justiça, um membro do 
Ministério Público da União (art. 1 03-8, X), bem como um membro do 
Ministério Público estadwl (art. 1 03-8, XI); 

f) oficiar perante o Conselho Nacional de Justiça (art. 1 03-8, § 6.0); 

g) suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 
inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 
parte (art. l ü9, § 5.º); 

h) encaminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo estabelecido na lei de 
diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária do Ministério Público (art. 
127, § 4.0); 

i) compor e presidir o Conselho Nacional do Ministério Público (art. UO-A, I). 

• ADI 2.913/DF, rei. ori9- Min. Carlos Velloso, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, 20.05.2009. 
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2.5. Ingresso na carreira 

747 

O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advoga
dos do Brasil - OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, 
no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, 
a ordem de classificação. 

2.6. Nomeação dos Procuradores-Gerais 

A forma de nomeação do chefe do Ministério Público - seja do Minis
tério Público da União (Procurador-Geral da República), seja dos Ministérios 
Públicos dos estados (Procurador-Geral de Justiça) - consubstancia mais uma 
garantia da instituição, pois as regras constitucionalmente estabelecidas garan
tem a ele a necessária imparcialidade para o exercício de suas atribuições. 

O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da Re
pública, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após aprovação do seu nome pela maioria 
absoluta do Senado Federal. A nomeação é para o exercício de mandato de 
dois anos, permitidas sucessivas reconduções. Porém, em cada recondução, 
haverá a necessidade de nova aprovação do Senado Federal, sempre por 
maioria absoluta (não há limite para o número de reconduções). A destituição 
do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, 
deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

Conforme vimos, o Ministério Público da União é chefiado pelo Procu
rador-Geral da República e compreende quatro diferentes ramos, a saber: o 
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério 
Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Cabe esclarecer que, embora o Procurador-Geral da República seja o 
chefe do Ministério Público da União, ele não chefia todos os ramos desse 
Ministério Público, pois três deles dispõem de chefia própria. Com efeito, 
dentre os quatro ramos do Ministério Público da União, somente o Minis
tério Público Federal - MPF é também chefiado pelo Procurador-Geral da 
República. Assim, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público 
Militar têm Procurador-Geral próprio, nomeados pelo Procurador-Geral da 
República, na forma estabelecida em lei complementar (Procurador-Geral do 
Trabalho e Procurador-Geral de Justiça Militar, respectivamente). 

Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é 
chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da 
República, a partir de lista tríplice elaborada pelo respectivo Ministério 



7 48 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vlcenla Paulo & Meroelo Ala1<endrino 

Público, dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permi
tida uma recondução. 

Observe-se que o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Ter
ritórios não é nomeado pelo Procurador-Geral da República (como acontece 
com os Procuradores-Gerais do Trabalho e da Justiça Militar), tampouco pelo 
Governador do Distrito Federal (como acontece com os Procuradores-Gerais 
de Justiça nos estados, que são nomeados pelos respectivos Governadores). A 
sua nomeação é feita pelo Presidente da República, tendo em vista que, no 
Distrito Federal, compete à União organizar e manter o Ministério Público 
(CF, art. 2 1 ,  XIII). Da mesma forma, sua destituição, se for o caso, não 
será por deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, mas sim por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal. 

A nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos estados também obedece 
à regra constitucionalmente prevista, segundo a qual os Ministérios Públicos 
dos estados formarão lista tríplice entre integrantes da carreira, na forma 
da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução (art. 1 28, § 3.º). 

Anote-se que, na nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos Estados, 
há duas diferenças em relação à nomeação do Procurador-Geral da República: 
(i) a não participação do Poder Legislativo estadual na escolha e nomeação 
do Procurador-Geral de Justiça (na nomeação do Procurador-Geral da Repú
blica há participação obrigatória do Senado Federal); e (ii) a permissão para 
apenas uma recondução do Procurador-Geral de Justiça (o Procurador-Geral 
da República pode ser reconduzido no cargo indeterminadamente, desde que 
haja aprovação do Senado Federal). 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inconsti
tucional regra da Constituição estadual que condicione a nomeação do 
Procurador-Geral de Justiça à prévia aprovação do Poder Legislativo local 
(Assembleia Legislativa), por consagrar critério discrepante do estabeleci
do no art. 1 28, § 3.0, da Carta Federal e do princípio da independência e 
harmonia dos Poderes.9 

Os Procuradores-Gerais nos Estados poderão ser destituídos por de
l iberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, na forma da lei 
complementar respectiva (CF, art. 1 28, § 4.0).1º 

Observa-se que, apesar de não ser constitucionalmente permitida 
a participação da Assembleia Legislativa no processo de nomeação do 

• ADI 1 .506/SE, rei. Min. limar Galvão, 09.09.1999. 
'º A destituição é o afastamento compulsório do Procurador-Geral, antes de vencido o prazo 

normal de duração do mandato. 
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Procurador-Geral de Justiça no estado, a destituição destes somente po
derá ser efetivada por aprovação dessa Casa Legislativa, por deliberação 
de maioria absoluta. 

2.7. Garantias dos membros 

São garantias constitucionais dos membros do Ministério Público: a 
vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio (CF, art. 
1 28,  § 5 .0). 

Os membros do Ministério Público adquirem vitaliciedade após dois 
anos de efetivo exercício na carreira, mediante aprovação em concurso de 
provas e títulos, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado. 

Uma vez no cargo, os membros do Ministério Público somente podem 
ser removidos por iniciativa própria, e não de oficio (isto é, não por iniciativa 
de qualquer autoridade), salvo por motivo de in teresse público, mediante 
decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. A inamovibilida
de não impede, também, que o membro do Ministério Público seja removido 
por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, a título de 
sanção administrativa, assegurada ampla defesa (CF, art. 1 30-A, § 2.º, III). 

O subsídio dos membros do Ministério Público é irredutível. Essa irre
dutibilidade é nominal, não real, e não impede a incidência ou o aumento 
de tributos sobre o valor do subsídio. 

2.8. Vedações constitucionais 

É vedado ao membro do Ministério Público (CF, art. 128, § 5 .0, II): 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais; 

b) exercer a advocacia; 

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de magistério; 

e) exercer atividade polltico-partidária; 

f) receber, a qualquer titulo ou pretexto, auxílios ou contribuições 
de pessoas fisicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas 
as exceções previstas em lei. 
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Com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a vedação ao 
exercicio de atividade polítiêo-partidária passou a ter natureza absoluta, 
não comportando mais qualquer exceção. Significa dizer que a inelegibili
dade do membro do Ministério Público passou a ser absoluta, assim como 
sempre foi a dos membros dó Poder Judiciário. Com isso, os membros do 
Ministério Público não poderão mais filiar-se a partido politico, tampouco 
disputar qualquer mandato eletivo, exceto se optarem pela exoneração ou 
aposentadoria do cargo.1 1 

Os membros do Ministério Público não podem ser nomeados para car
gos em comissão e funções de confiança, exceto se inseridos na estrutura 
organizacional do próprio órgão. 12 

Aos membros do Ministério Público também é vedado exercer a advocacia no 
juizo ou tribunal em que desempenhava suas funções, antes de decorridos três anos 
do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (CF, art. 128, § 6.º). 

2.9. Conselho Nacional do Ministério Público 

A Emenda Constitucional 45/2004 criou o Conselho Nacional do Minis
tério Público - CNMP, ao qual compete o controle da atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais 
de seus membros. 

O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze mem
bros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo (CF, art. 130-A): 

1 - o Procurador-Geral da República, que o preside; 

li - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada 
a representação de cada uma de suas carreiras; 

III  - três membros dei Ministério Público dos Estados; 

IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal 
e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 

V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; 

VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 
Federal. O mandato de tais membros é de dois anos, admitida 
apenas uma recondução sucessiva. 

" O Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou essa vedação, dispondo que ela 
só se aplica aos membros do Ministério Público cujo Ingresso na carreira tenha ocorrido 
após a publicação da Emenda Constitucional 45/2004 (Resolução 5, de 20.03.2006). 

12 ADI 2.622/RO, rei. Min. Cezar Peluso, 1 0. 1 1 .2011 .  
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Estabelece a Constituição que o Presidente do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados <Jo Brasil - OAB oficiará junto ao Conselho. Destarte, 
ele não poderá ser membro do Conselho como representante indicado pela 
OAB, apenas terá direito a oficiar perante o órgão. 

Na sua missão de controlar a atuação administrativa e financeira 
do Ministério Público e o cumprimento dos deveres funcionais de seus 
membros, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 
1 30-A, § 2.º): 

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Minis
tério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito 
de sua competência, ou recomendar providências; 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de oficio ou 
mediante prov0cação, a legalidade dos atos administrativos prati
cados por membros ou órgãos dó Ministério Público da União e 
dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para 
que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou 
órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência dis
ciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos 
disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade 
ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais 
ao tempo de 'serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa; 

IV - rever, de oficio ou mediante provocação, os processos. 

disciplinares de membros do Ministério Público da União ou 
dos Estados julgados há menos de um ano; 

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 
necessárias sôbre a situação do Ministério Público no País e 
as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem 
prevista no art. 84, XI. 

O Conselho será presidido pelo Procurador-Geral da RepúbliCa e deverá 
escolher, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros 
do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo a 
esse corregedor, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as 
seguintes (CF, art. 1 30-A, § 3.0): 

I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, 
relativas aos membros do Ministério Público e dos seus ser
viços auxiliares; 
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I I  - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 
correição geral; 
III - requisitar e designar membros do Ministério Público, 
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos 
do Ministério Público. 

Nos crimes de responsabilidade, os membros do Conselho Nacional do Mi
nistério Público são processados e julgados pelo Senado Federal (CF, art. 52, II). 
Anote-se que, por força dessa determinação constitucional, até mesmo os cidadãos 
nomeados para compor o CNMP poderão cometer crime de responsabilidade. 

Nos crimes comuns, os membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público não dispõem de foro especial em razão do desempenho dessa função. 
Significa dizer que, pela prática de infrações penais comuns, cada membro 
responderá perante o seu foro competente (de origem). Desse modo, se a 
infração comum for praticada pelo membro Procurador-Geral da República, 
a competência para o julgamento será do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 
1 02, I, "b"); se for praticada pelo membro cidadão, não possuidor de foro, será 
ele julgado pela Justiça Comum de primeiro grau - e assim por diante. 

Por outro lado, as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público 
são processadas e julgadas, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal 
(CF, art. 1 02, I, "r"). Esta competência, entretanto, diz respeito às manifes
tações emanadas do colegiado, e não de seus membros individualmente. 

Para assegurar maior efetividade à atuação do Conselho, determina a 
Constituição que leis da União e dos Estados deverão criar ouvidorias do 
Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de 
qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclu
sive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

2.1 O. Ministério Público junto aos tribunais de contas 

A Constituição Federal prevê a existência de um Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União, devendo ser aplicados aos membros desse 
Ministério Público os direitos, vedações e forma de investidura previstos para 
os demais membros do Ministério Público (art. 1 30). 

Houve grande controvérsia sobre a posição constitucional desse Minis
tério Público junto ao Tribunal de Contas da União: estaria ele dentro da 
estrutura do Ministério Público da União, sob a chefia do Procurador-Geral 
da República, ou integraria ele a estrutura do próprio Tribunal de Contas da 
União, sem nenhum vínculo com o Ministério Público da União? 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o Ministério 
Público j unto ao Tribunal de Contas da União é instituição que não 
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integra o Ministério Público da União, cujos ramos foram taxativamente 
enumerados no art. 1 28, inciso 1, da Carta Política. Portanto, prevaleceu a 
tese de que aquele Ministério Público é vinculado administrativamente ao 
próprio Tribunal de Contas da União.13 

Em consonância com essa orientação, deixou assente o STF que cabe ao 
próprio Tribunal de Contas da União a iniciativa de lei sobre organização, 
estrutura interna, definição do quadro de pessoal e criação de cargos do 
Ministério Público que junto a ele atua, matérias que poderão ser veiculadas 
em lei ordinária, visto que a iniciativa do respectivo Procurador-Geral e a 
exigência de lei complementar, previstas no art. 1 28, § 5.0, da Constituição, 
só se aplicam aos ramos do Ministério Público comum, enumerados nos 
incisos 1 e II do art. 1 28 da Carta Política. 

Vale notar que o citado art. 1 30 da Constituição refere-se, genericamen
te, à existência de "Ministério Pú.blico junto aos Tribunais de Contas'', ou 
seja, a norma não se restringe ao Tribunal de Contas da União. O Supremo 
Tribunal Federal entende - tendo em vista o fato de o art. 75 da Consti
tuição determinar a aplicação, no que couber, aos Tribunais de Contas dos 
estados das normas de organização e composição do Tribunal de Contas 
da União - que o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas dos 
estados não pode pertencer ao Ministério Público comum (dos estados), 
mas deve, obrigatoriamente, constituir órgão diverso, diretamente vinculado 
ao respectivo Tribunal de Contas.14 

Dessa forma, temos que o modelo federal - o Ministério Público que 
atua junto ao Tribunal de Contas da União integra essa própria Corte de 
Contas, e sua organização será por meio de lei ordinária federal, de iniciativa 
privativa do Tribunal de Contas da União perante o Congresso Nacional -
é aplicável ao Ministério Público que atua junto aos Tribunais de Contas 
dos estados, fazendo-se as devidas adequações. Por exemplo, o Ministério 
Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná integra 
esta Corte de Contas (e não o Ministério Público estadual), sua organização 
será por meio de lei ordinária (e não por meio de lei complementar) e a 
iniciativa dessa lei ordinária, perante a Assembleia Legislativa, é privativa 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (e não concorrente entre o 
Governador e o Procurador-Geral de Justiça, como ocorre com o Ministério 
Público do Estado). 

13 ADI 892/RS, rei. Mln. Sepúlveda Pertence, 1 8.03.2002. 
•• 'Não se reveste de legitimidade constitucional a participação do Ministério Público comum 

perante os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa participação e atuação acham-se 
constitucionalmente reservadas aos membros Integrantes do Ministério Público especial, a 
que se refere a própria Lei Fundamental da República' (STF, ADI 2.884/RJ, rei. Mln. Celso 
de Mello, 02.12.2004). 
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Em consonância com esse entendimento - de que os Ministérios Públicos 
que atuam junto aos Tribunais de Contas constituem órgãos autônomos, or
ganizados em carreiras próprias -, o STF firmou orientação de que membros 
de outras instituições (por exemplo, do Ministério Público comum, ou da 
Procuradoria da Fazenda) não podem exercer perante as Cortes de Contas a 
função daquele Ministério Público.15 

2.1 1 .  Prerrogativa de foro 

Os membros do Ministério Público são processados e julgados, origina
riamente, por certos tribunais do Poder Judiciário, garantia que consubstan
cia a denominada prerrogativa de foro, a eles outorgada em homenagem à 
plena autonomia funcional que deve ser assegurada no desempenho de suas 
atribuições constitucionais. 

O Procurador-Geral da República é processado e julgado, originariamente, 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, e pelo Senado 
Federal, nos crimes de responsabilidade. 

Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público são julgados 
pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Nos crimes comuns, 
cada membro do Conselho Nacional do Ministério Público responderá perante 
seu respectivo foro, de acordo com a função por ele ordinariamente exerci
da, se houver. Assim, o Procurador-Geral da República, membro-presidente 
do Conselho, responderá, nos crimes comuns, perante o Supremo Tribunal 
Federal. Já os cidadãos, membros do Conselho indicados pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, responderão perante a justiça comum, salvo 
se o cidadão indicado for autoridade detentora de foro especial em razão do 
exercício de outra função pública. 

Os membros do Ministério Público da União, que atuam perante os Tri
bunais do Poder Judiciário, são processados e julgados pelo Superior Tribunal 
de Justiça - STJ (CF, art. 105, 1, "a"). 

Os membros do Ministério Público da União - inclusive os membros 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ramo do Ministério 
Público da União - que atuam perante os juízos de primeiro grau são julgados 
pelo respectivo Tribunal Regional Federal - TRF, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral (crimes eleitorais), hipótese em que são julgados pelo 
Tribunal Regional Eleitoral - TRE (CF, art. 1 08, I, "a"). 

Os membros dos Ministérios Públicos estaduais são julgados pelo respec
tivo Tribunal de Justiça - TJ, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral 
(crimes eleitorais), hipótese em que são julgados pelo respectivo Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE (CF, art. 96, III). 

•$ ADI 328, rei. Mln. Ricardo Lewandowskl, 02.02.2009. 
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2.1 2. Atuação perante o Supremo Tribunal Federal 
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Como chefe do Ministério Público da União (e do Ministério Público 
Federal, ramo que integra o MPU), o Procurador-Geral da República é o 
único legitimado para representar, em sede processual, esse órgão perante 
o Supremo Tribunal Federal. Assim, embora o Ministério Público da União 
seja integrado por diferentes ramos (Ministério Público Federal, Ministério 
Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios), a legitimidade processual para atuar perante 
o STF é privativa do Procurador-Geral da República, não se estendendo 
aos demais procuradores-gerais. Vale dizer, o Procurador-Geral do Trabalho, 
o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador-Geral de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios não dispõem de legitimidade para atuar perante 
o STF, haja vista que a representação institucional do Ministério Público 
da U nião cabe, com exclusividade, ao Procurador-Geral da República.16 

De outro lado, o Ministério Público dos estados-membros dispõe de le
gitimidade processual para atuar diretamente perante o STF. Isso porque, 
segundo a jurisprudência de nossa Corte Suprema, não existe qualquer relação 
de dependência ou de subordinação entre o Ministério Público dos estados
-membros e o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público 
da União. Com efeito, o Ministério Público estadual não é representado, 
nem chefiado, pelo Procurador-Geral da República, consistindo em órgão 
autônomo - sem qualquer vinculação ou subordinação, no plano processual, 
administrativo e/ou institucional - em face do Chefe do Ministério Público 
da União. Logo, não faria sentido a atuação processual do Ministério Pú
blico dos estados-membros perante o Supremo Tribunal Federal dar-se por 
intermédio do Procurador-Geral da República. 17 

· 
2.1 3 .  Ação civil pública 

2. 13. 1. Introdução 

Dentre as funções institucionais do Ministério Público, destacam-se as 
de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 1 29, III}. 

A disciplina legal da ação civil pública encontra-se na Lei 7.347/1985. 

" Rei 5.873 AgR/ES, rei. Min. Celso de Mello, 09.12.2009. 
17 Rei 7.245/SP, rei. Mln. Celso de Mello, 02.08.2010. 
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Cabe observar que a legitimação do Ministério Público para a propositura 
da ação civil pública não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, 
quando houver previsão na lei ou na própria Constituição (CF, art. 1 29, § ! .º). 

A ação civil pública é, em suma, mais uma ação de natureza coletiva 
que, ao lado do mandado de segurança coletivo e da ação popular, se des
tina à defesa de direitos ou interesses de grupos sociais, ou mesmo de toda 
a sociedade. 

2.13.2. Objeto da ação civil pública 

O inciso III do art. 1 29 da Constituição de 1 988 estabelece como escopo 
da ação civil pública a "proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

Em consonância com esse dispositivo constitucional, o art. ! .º da Lei 
7.347/1 985 assim dispõe sobre a abrangência da ação civil pública, quanto 
aos bens jurídicos tutelados: 

Art. 1 .0 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabil idade por danos morais e 
patrimoniais causados: 

I - ao meio ambiente; 

II - ao consumidor; 

III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

V - por infração da ordem econômica; 

VI - à ordem urbanística; 

VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos; 

VIII - ao patrimônio público e social. 

É importante observar que essa lista é meramente exemplificativa, como 
deflui do inciso IV dela mesma . Ademais, o próprio texto constitucional 
prescreve a utilização da ação civil pública, genericamente, para a proteção 
"de outros interesses difusos e coletivos" (art. 1 29, III). A nosso ver, qual
quer interesse difuso ou coletivo pode ser tutelado pela ação civil pública, 
independentemente de estar discriminado de fonna explícita no rol do art. 
1 .º da Lei 7.347/1 985, ou em alguma outra lei específica. 

A bem da verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite 
o uso da ação civil pública também para a tutela de interesses individuais 
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homogêneos, desde que esteja configurado interesse social relevante . '8 Se
ria exemplo uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra 
aumentos abusivos de mensalidades escolares praticados por instituições de 
ensino. 

Por fim, vale frisar que o ajuizamento da ação civil pública não impede a 
propositura de ações individuais sobre o mesmo objeto, nem gera litispendência. 

2.13.3. Restrições ao uso da ação civil pública 

Não podemos deixar de anotar que, atualmente, existe uma tendência à 
utilização generalizada e indiscriminada da ação civil pública. Essa constatação 
é sobremaneira preocupante, uma vez que a doutrina há muito reconhece que 
"a generalização no uso de um instituto jurídico leva à sua menor eficiência" 
(Arnoldo Wald). 

Com efeito, o uso generalizado e indiscriminado da ação civil pública, 
na tentativa (ainda que quase sempre bem intencionada) de se albergar sob o 
seu manto direitos patentemente não enquadráveis como difusos ou coletivos, 
tende a enfraquecê-la, pois sua consequência é a tendência à limitação legal 
ou jurisprudencial do alcance da ação, como reação aos excessos verificados. 

A esse respeito, algumas orientações do Supremo Tribunal Federal me
recem destaque, e serão a seguir comentadas: (i) a vedação à propositura 
de ação civil pública com base na equidade (fora dos casos expressamente 
previstos em lei); (ii) a não aplicação da ação civil pública em matéria tri
butária; e (iii) a impossibilidade de utilização da ação civil pública como 
sucedâneo da ação direta de inconstitueionalidade. 

Quanto à vedação ao uso da ação civil pública sob o fundamento de 
emprego da equidade, já decidiu o STF que essa ação só é cabível para tutela 
dos interesses e direitos expressamente previstos em lei, aplicando-se a ela 
o princípio do numerus clausus (ou da taxatividade). Em suma, segundo a 
Corte Constitucional, não cabe ajuizamento de ação civil pública baseada 
na equidade , para hipóteses não previstas em lei. 

O segundo ponto de grande relevância concerne à impossibilidade de 
uso da ação civil pública para atacar leis ou atos normativos, que instituam 
ou disciplinem tributos, cuja constitucionalidade seja duvidosa. 

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual 
não pode a ação civil pública ser utilizada para impugnar tributos , ou 
para pleitear a restituição de pretensos indébitos a eles relacionados, sob 
alegação de invalidade da lei ou dos atos normativos que os instituíram ou 

18 RE-AgR 472.489/RS. rei. Min. Celso de Mello, 29.04.2008; Al-AgR 637.853/SP, rei. Min. 
Joaquim Barbosa, 28.08.201 2; RE-AgR 401 .482/PR, rei. Min. Teori Zavascki, 04.06.2013. 
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regulamentaram a sua exigêncfa. Em se tratando de tributo acoimado de 
inconstitucional, o meio idôneo para o controle da constitucionalidade da 
respectiva lei é a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), prevista no art. 
1 02, 1, "a'', da Carta Política. Conforme diversas vezes deixou consignado 
nossa Corte Suprema - inclusive com repercussão geral -, não tem o Mi
nistério Público legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, 
deduzir pretensão de natureza tributária em defesa de contribuintes, com 
o fim de questionar a constitucionalidade de tributo ou a legalidade 
de sua exigência, ou, ainda, de pleitear a restituição dos valores pagos, 
alegadamente indevidos.19 

Em consonância com esse entendimento, a Lei 7.347/1985 preceitua que 
não será cabivel 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 (art. l .º, parágrafo único). 

Cabe anotar, entretanto, que o STF reconheceu a legitimidade do Minis
tério Público para questionar, mediante ação civil pública, acordos firmados 
entre os estados e empresas privadas, com o objetivo de atrair para seus 
territórios a instalação de tais empresas - operações frequentes no âmbito 
da chamada "guerra fiscal". Entendeu o Tribunal Excelso que, nesse caso, 
não se tratava de proteger direito de determinado contribuinte, mas sim de 
defender o interesse mais amplo de todos os cidadãos do ente federado, no 
que respeita à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação 
tributária, interesses de natureza manifestamente metaindividual.2º 

Ademais, de forma mais ampla, o STF já deixou assente que a ação civil 
pública não pode ser utilizada como sucedâneo da àção direta de inconsti
tucionalidade, para o controle de constitucionalidade, em tese, de leis e atos 
normativos, pois nesse caso estaria havendo usurpação da competência do 
Supremo Tribunal Federal pelos juízos inferiores. 

Cabe ressaltar, entretanto, que é legítima a utilização da ação civil pública 
como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via 
difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a controvérsia 
constitucional não se identifique como objeto único da demanda, mas simples 
questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.21 Esse con
trole incidental em sede de ação civil pública, como em outras ações, pode 
ter por objeto leis federais, estaduais, distritais ou municipais. 

1• ARE 694.294/MG (repercussão geral), rei. Min; Luiz Fux, 25.04.2013. 
20 RE 576155/DF, rei. Min. Ricardo Le\vandowski, 12.08.201 0. 
21 RE 424.993/DF, rei. Min. Joaquim Barbosa, 1 2.09.:2007. 
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O Prof. Alexandre de Moraes cita um bom exemplo de utilização da 
ação civil pública como meio de controle de constitucionalidade difuso, nos 
seguintes termos: 

2.13.4. 

O Ministério Público ajuíza uma ação civil pública, em defesa 
do patrimônio público, para anulação de uma licitação baseada 
em lei municipal incompatível com o art. 37 da Constituição 
Federal. O juiz ou tribunal - CF, art. 97 - poderão declarar, no 
caso concreto, a inconstitucionalidade da citada lei municipal, 
e anular a licitação objeto da ação civil pública, sempre com 
efeitos somente para as partes e naquele caso concreto. 

Partes na ação civil pública 

Podem propor ação civil pública (sujeitos ativ9s): 

1 - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

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

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

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) 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 Ôu religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. 

Na sujeição passiva, podem figurar todos os responsáveis pelas situações 
ou fatos ensejadores da ação (danos ao meio ambiente, ao consumidor etc.), 
sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as estatais, da Administração 
direta e indireta. 

2.13.5. Atuação do Ministério Público na ação civil pública 

A promoção da ação civil pública é uma das funções institucionais do 
Ministério Público, ocupando o Parque! posição privilegiada no seu processo, 
conforme abaixo se demonstra: 

a) é um dos legitimados para o ajuizamento da ação; 
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b) se a ação não for por ele proposta, atuarâ como parte autônoma, zelando 
pela regularidade do processo e pela correta aplicação da lei; 

c) se houver desistência infundada ou abandono da ação por associação legi
timada, deverâ assumir a titularidade ativa; 

d) se, decorridos 60 (sessenta) dias da sentença condenatória, a associação 
autora da ação não promover a execução, é sua obrigação fazê-lo; 

e) está isento de custas e honorârios advocatícios (ônus de sucumbência) no 
caso de improcedência da ação civil pública por ele proposta. 

É admitida a formação de litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 
Públicos da União, dos estados e do Distrito Federal na ação civil pública. 

Ademais, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar 
a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe informações sobre fatos 
que constituam objeto da ação civil pública, indicando-lhe os elementos de 
convicção. 

De igual modo, os juízes e tribunais que, no exercício de suas funções, 
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil 
pública, deverão remeter peças ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. 

Evidentemente, o Ministério Público não está obrigado, nessas hipóteses, 
a propor a ação civil pública. Se o Parquet se convencer da inexistência de 
fundamento para o ajuizamento da ação, promoverá o arquivamento dos autos, 
do inquérito civil ou das peças informativas recebidas, fazendo-o motivada
mente e remetendo sua manifestação ao Conselho Superior do Ministério 
Público, para a deliberação definitiva sobre o arquivamento. 

Entretanto, ajuizada a ação civil pública, dela não pode desistir o Mi
nistério Público, por ser indisponível o seu objeto. Poderá, porém, diante das 
provas produzidas no curso do processo, opinar ao final pela improcedência 
da ação. 

2.13.6. Responsabilidade do réu 

Na ação civil pública, o réu tem responsabilidade objetiva perante 
danos causados ao meio ambiente. 

Significa dizer que o poluidor é obrigado, independentemente da exis
tência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. 

Em face dessa responsabilidade objetiva, o autor da ação civil pública 
não precisa demonstrar culpa ou dolo na conduta danosa do réu. É suficiente 
que fique evidenciado o nexo de causalidade entre a ação (ou omissão) do 
réu e o dano causado ao bem que se visa a proteger. 
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Desse modo, a defesa do réu na ação civil pública é restrita à demons
tração: (a) de que não foi ele o responsável pela prática do ato ou pelo fato 
lesivo; (b) de que a ocorrência não é lesiva ao meio ambiente; (c) de que 
não houve a conduta impugnada. 

2.73.7. Sentença 

A sentença na ação civil pública condenará o réu ao pagamento em 
dinheiro ou à obrigação de fazer ou não fazer. 

Comungamos com Hely Lopes Meirelles a opinião de que a sentença que 
melhor se coaduna com a natureza da ação civil pública é aquela que impõe 
a obrigação de fazer ou não fazer, haja vista sua preeipua finalidade, que é 
obstar ou reparar a lesão ao bem jurídico. Para o citado mestre: 

Esta imposição judicial de fazer ou não fazer é mais racional
. 

que a condenação pecuniária, porque, na maioria dos casos, o 
interesse público é mais o de obstar a agressão ao meio am
biente ou obter a reparação direta in specie do dano do que de 
receber qualquer quantia em dinheiro para sua recomposição, 
mesmo porque quase sempre a consumação da lesão ambiental 
é irreparável, como ocorre no desmatamento de uma floresta 
natural, na destruição de um bem histórico, artístico ou paisa
gístico, assim como envenenamento de um manancial, com a 
mortandade da fauna aquática. 

A sentença proferida na ação civil pública aplica-se em todo o território de 
jurisdição do juiz prolator da sentença, conforme sua competência territorial. 

2.13.8. Inquérito civil e ação civil pública 

Estabelece a Carta da República que é função institucional do Ministério 
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos (CF, art. 1 29, III). 

O inquérito civil e a ação civil pública são institutos distintos, embora 
guardem relação entre si, conforme explicitado a seguir. 

O inquérito civil é procedimento meramente administrativo, de natureza 
pré-processual, que se realiza extrajudicialmente, no âmbito do Ministério 
Público. 

Em verdade, o inquérito civil é um procedimento administrativo pre
paratório, que tem por objeto coligir provas e quaisquer outros elementos 
de convicção, que possam fundamentar a atuação processual do Ministério 
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Público. É um meio, facultativo, de viabilizar o exercício da ação civil pú
blica, evitando-se a propositura de eventuais ações temerárias. 

No curso do inquérito civil, há possibilidade de uma melhor análise dos 
elementos e provas apontados como fundamento para a propositura da ação 
civil pública. Permite que o Ministério Público avalie bem a conveniência 
ou não da propositura da ação civil. 

A instauração do inquérito civil não obrigará o Ministério Público a 
ajuizar a ação civil pública. Concluído o inquérito civil, desde que lhe pa
reçam insuficientes as provas e demais elementos de convicção coligidos, 
poderá decidir pela não propositura da ação civil pública, determinando o 
seu arquivamento. 

A instauração do inquérito civil é facultativa; não constitui ele pres
suposto para o ajuizamento da ação civil pública. Ainda, a existência de 
inquérito civil, ou mesmo o seu arquivamento, não obsta o ajuizamento 
da ação civil pública pelos demais titulares ativos (associações e entidades 
estatais). 

Em suma, podemos enumerar como características do inquérito civil: 
procedimento administrativo, natureza instrumental, pré-processual, facul
tativo. 

2. 13.9. Ação civil pública e aÇão popular 

Embora sejam ações de natureza coletiva, e possa ocorrer de um mesmo 
fato ensejar a propositura da ação popular e o ajuizamento da ação civil pú
blica, as finalidades dessas ações são distintas, e há entre elas dessemelhanças 
que merecem ser estudadas. 

A primeira diz respeito à legitimidade ativa, que na ação popular é 
outorgada, privativamente, ao cidadão, ao passo que na ação civil pública 
pertence ao Ministério Público, entidades estatais e associações que atuam 
na defesa dos interesses por ela tutelados. 

A segunda diz respeito à natureza da sentença proferida pelo magistrado. 

Na ação popular, a sentença é preponderantemente desconstitutiva e 
apenas subsidiariamente condenatória, porquanto o dever de reparar o dano 
só surge com a desconstituição do ato ou contrato impugnado. 

Na ação civil pública, a sentença é preponderantemente condenatória -
em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer -, até porque, na maioria 
das vezes, a desconstituição do dano causado não é possível (a poluição de 
um rio, com a consequente morte de milhares de peixes e outros animais 
aquáticos, por exemplo, não pode ser desconstituída). 
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Por esse motivo, podemos ter a concomitância de ação popular e ação 
civil pública relativamente ao mesmo fato, vale dizer, a propositura de ação 
civil pública não exclui a ação popular.22 

Vale registrar, todavia, que a jurisprudência tem se finnado no sentido 
de que não cabe ação civil pública com pedido típico de ação popular, e 
vice-versa. 

3. ADVOCACIA PÚBLICA 

A Advocacia-Geral da União foi criada com o fim de afastar de vez 
do Ministério Público Federal a função de advocacia da União, regime que 
vigorava na vigência da Constituição pretérita. Com efeito, sob a égide 
da Constituição de 1969, os membros do Ministério Público Federal ora 
desempenhavam a sua função típica, ora atuavam como Procuradores da 
República no exercício da advocacia da União, vale dizer, como advogados 
representantes da União. 

A vigente Constituição, acertadamente, acabou com essa dualidade de 
função do Ministério Público, criando a Advocacia-Geral da União, à qual 
cabe, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representar a União, 
judicial e extrajudicialmente, bem como prestar as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídico do Poder Executivo (CF, art. 1 3 1 ). 

Note-se que são duas funções distintas. Pela primeira, a Advocacia-Geral 
da União representa, judicial e extrajudicialmente, a União, aqui engloban
do seus diversos órgãos, nos três Poderes da República, e não só o Poder 
Executivó. Pela outra, cabe-lhe prestar consultoria e assessoramento jurídico 
ao Poder Executivo federal (esta última atribuição, insista-se, só alcança o 
Poder Executivo federal). 

A Advocacia-Geral da União é chefiada pelo Advogado-Geral da União, 
cargo de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República, entre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e repu
tação ilibada. 

O Advogado-Geral da União dispõe de status de Ministro de Esta
do, inclusive para o fim de foro por prerrogativa de função perante o 
Supremo Tribunal Federal. Assim, será ele julgado pelo Senado Federal, 
nos crimes de responsabilidade, e pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
crimes comuns.23 

22 O art. 1 .º da Lei 7.34711985 dispõe, expressamente, que a ação civil pública não afasta a 
ação popular. 

23 CF, arts. 52, l i ,  e 102, 1 ,  "e". 
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Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da 
União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da estrutura 
administrativa do Ministério da Fazenda. 

Estabelece o art. 1 32 da Constituição Federal que os procuradores dos 
estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a repre
sentação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas 
(CF, art. 1 32). Por força desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal finnou 
entendimento de que a atividade de assessoramento jurídico do Poder Execu
tivo nas unidades federadas não pode ser desempenhada por ocupante de 
cargo cm comissão , porquanto a organização em carreira e o ingresso por 
concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas 
as suas fases, constituem elementos fundamentais para a configuração da 
necessária independência desses especiais agentes públicos.24 

Aos procuradores dos estados e do Distrito Federal é assegurada estabili
dade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho 
perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. 

Confonne anterionnente exposto, o cargo de Advogado-Geral da União é 
de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República, cuja escolha 
poderá recair em profissional estranho à carreira da advocacia pública (art. 
1 3 1 ,  § 1 .0). 

Já a forma de nomeação do Procurador-Geral do Estado não foi pre
vista na Constituição Federal (art. 1 32). Em face desse silêncio, entende 
o Supremo Tribunal Federal que essa competência se insere no âmbito de 
autonomia de cada estado-membro, que poderá defini-la na Constituição 
estadual. Entretanto, ao disciplinar a matéria, o estado-membro não poderá 
subtrair do Governador a prerrogativa de nomear e exonerar, livremente, o 
Procurador-Geral do Estado.25 

Especificamente no tocante à atuação dos advogados públicos , o Supremo 
Tribunal Federal finnou entendimento de que o fato de emitirem pareceres 
jurídicos que subsidiarão a tomada de decisão pelos administradores públicos 
não autoriza a sua responsabilização solidária com estes pela prática do ato 
administrativo, salvo na hipótese de erro grave, inescusável, ou de ato ou 
omissão praticado com culpa, em sentido amplo.26 

Assim é porque, para a Corte Excelsa, o parecer da advocacia pública não é 
ato administrativo propriamente dito, mas sim ato de "administração consultiva", 

" ADI 4.261/RO, rei. Min. Ayres Britto, 02.08.2010. 
20 ADI 2.682. rei. Min. Gilmar Mendes, 12.02.2009. 
26 MS 24.073-3/DF, rei. Carlos Velloso. 06. 1 1 .2002. 
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que visa, tão somente, a infonnar, elucidar, sugerir providências administrativas 
a serem posterionnente adotadas mediante atos de administração ativa. 

Por exemplo, se um advogado público emite parecer fuvorável à con
tratação de certo serviço sem a realização de licitação pública, por entender 
que se trata de hipótese de inexigibilidade, não poderá ser ulterionnente 
responsabilizado solidariamente com o administrador pelo ato de contratação, 
salvo se ficar demonstrado que houve erro grave, inescusável, na emissão do 
parecer, ou ficar demonstrada atuação dolosa ou culposa do advogado público. 

Entende a Corte Suprema, também, que a multa pessoal a suposto litigante 
de má-fé não pode ser imposta a advogado de órgão público, mas apenas à 
entidade a que pertença o órgão que ele defende.2' 

4. ADVOCACIA . 

Estabelece a Constituição que o advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei (CF, art. 1 33). 

Esse dispositivo constitucional consagra duas regras especiais aplicáveis 
aos advogados, no desempenho de suas funções: (a) o princípio da indispen
sabilidade do advogado; (b) a imunidade do advogado. 

O princípio da indispensabilidade da intervenção exige a subscrição de 
advogado habilitado profissionalmente, mediante inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, para a postulação em juízo. Essa exigência, 
porém, não é absoluta, pois a lei pode, em situações excepcionais, afastar a 
obrigatoriedade de assistência advocatícia, como ocorre no caso da impetração 
de habeas corpus, na revisão criminal e no acesso à Justiça do Trabalho, 
hipóteses em que a postulação em juízo independe de subscrição de advogado. 

Registre-se, também, que a Lei 10.259/2001 ,  instituidora dos juizados 
especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 1 0, 
estabelece que "as partes poderão designar, por escrito, representantes para 
a causa, advogado ou não". 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3 . 168/DF, rei. Min. 
Joaquim Barbosa, em 08.06.2006, na qual se impugnava esse dispositivo, 
declarou constitucional a previsão de atuação sem intervenção de advogado 
nas causas de competência dos juizados especiais cíveis. Entendeu a Corte 
Suprema que a faculdade de constituir ou não advogado nas causas de com
petência dos juizados especiais federais cíveis não ofende a Constituição, 

21 RCL 5.133, rei. Min. Cármen Lúcia, 20.05.2009. 
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configurando hipótese de exceção à indispensabilidade de advogado, legiti
mamente estabelecida em lei, com o escopo de ampliar o acesso à justiça. 

Portanto, são exemplos de exceção à indispensabilidade de advogado o 
habeas corpus, a revisão criminal, a postulação perante a Justiça do Trabalho 
e as ações propostas nos juizados especiais civeis. 

No entanto, frise-se, no que respeita aos processos criminais, considerou
-se que, em homenagem ao principio da ampla defesa, é imperativo o com
parecimento do réu ao processo devidamente acompanhado de profissional 
habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade: advogado inscrito nos 
quadros da OAB ou defensor público. Assim, o STF decidiu que é incons
titucional a aplicação do art. 1 0  da Lei 1 0.259/2001 aos juizados especiais 
federais criminais. 

A garantia da imunidade do advogado lhe assegura a inviolabilidade por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Não 
se trata de privilégio do profissional em si, mas sim garantia ao exercício 
da profissão e, também, representa importante garantia ao próprio cliente, 
que muitas vezes confia ao seu advogado documentos e testemunhos que 
necessitam de proteção e sigilo perante terceiros. 

Essa imunidade, porém, não é absoluta, devendo obedecer aos limites 
estabelecidos em lei. Assim, a inviolabilidade circunscreve-se às manifestações 
e à prática de atos vinculados ao efetivo e regular exercício da profissão, 
sendo absolutamente descabida a sua invocação quando as ofensas expedidas 
pelo advogado forem gratuitas, fora dos limites da causa e sem pertinência 
com o estrito exercício da atividade profissional. Desse modo, do manto 
protetor da imunidade devem ser excluídos os atos, os gestos ou as palavras 
que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como a agressão 
(tisica ou moral), o insulto pessoal e a humilhação pública.28 

É mister destacar, também, que o Supremo Tribunal Federal considerou 
válida disposição legal que assegura aos advogados que tenham recebido 
ordem de prisão o direito a prisão especial (recolhimento em sala de Esta
do Maior ou em prisão domiciliar, na falta da primeira) até o trânsito em 
julgado de decisão condenatória,29 bem como o direito a isenção do paga
mento obrigatório de contribuição sindical para os advogados que já pagam 
a contribuição anual à Ordem dos Advogados do Brasil.30 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ainda, o direito de os advoga
dos terem acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais 
que envolvam seus clientes, inc lusive os que tramitam em sigilo. Esse 

2l! HC 1 05.134, rei. Mln. Dias Toffoll, 06.09.2010. 
20 RCL 4.535 e 4.733, rei. Mln. Sepúlveda Pertence, 07.05.2007. 
30 ADI 2.522, rei. Mln. Eros Grau, 09.06.2006. 
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entendimento está consolidado no enunciado da Súmula Vinculante 14, nos 
tennos seguintes: 

14 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, jã documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com com
petência de polícia judiciãria, digam respeito ao exerclcio do 
direito de defesa. 

Por fim, cabe destacar que, em importantíssimo julgamento, o Supremo 
Tribunal Federal examinou a constitucionalidade de diversos dispositivos do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Lei 8.906/1 994). Devido 
à importância da matéria, apresentamos, abaixo, os dispositivos do Estatuto 
da OAB que tiveram a sua constitucionalidade questionada e as respectivas 
decisões finnadas pela nossa Corte Maior.31 

Art. 1 .0 São atividades privativas de advocacia: 

1 - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciãrio e aos 
juizados especiais; 

O Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão "qualquer" con
tida nesse inciso I, sob o fundamento de que não se pode impedir o acesso 
da população aos juizados especiais, à Justiça trabalhista e na apresentação 
de habeas corpus e ações revisionais penais que não exigem a atuação 
de advogados, e que, ademais, não é absoluta a vedação ao legislador de 
dispensar a participação do advogado em detenninadas causas, sujeita essa 
dispensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Art. 2. 0 O advogado é indispensãvel à administração da justiça. 

§ 3.º No exercício da profissão, o advogado é inviolãvel por 
seus atos e manifestações, nos limites desta lei. 

Esse dispositivo teve a sua constitucionalidade confinnada pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 7.º São direitos do advogado: 

§ 2.º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo 
injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação 

3' ADI 1 .127 e 1 . 105, rei. Min. Marco Aurélio, 17.05.2006. 
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de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora 
dele, sem prejuizo das sanções disciplinares perante a OAB, 
pelos excessos que cometer. 

O Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou desacato", 
contida nesse dispositivo. Portanto, a imunidade de que gozam os advogados, 
no exercício de sua atividade, não mais alcança o crime de desacato. 

Art. 7.º São direitos do advogado: 

II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo 
profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de tra

balho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de 
suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de 
busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada 
de representante da OAB; 

O Tribunal declarou a constitucionalidade da expressão "e acompanhada 
do representante da OAB", contida nesse inciso II do art. 7.º, do Estatuto da 
OAB. Os ministros deixaram assente, porém, que o juiz poderá comunicar a 
OAB para que seja designado representante para acompanhar o cumprimento 
de mandado de busca e apreensão em caráter confidencial para ser garantida 
a eficácia das diligências. 

Art. 7.º São direitos do advogado: 

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso 
em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para 
lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais 
casos, a comunicação expressa à seccional da OAB; 

O Tribunal declarou a constitucionalidade desse dispositivo, mantendo a 
necessidade de representante da OAB para a prisão em flagrante de advoga
do por motivo relacionado ao exercício da advocacia. Ressalvaram, porém, 
que se a OAB não enviar um representante em tempo hábil, mantém-se a 
validade da prisão em flagrante. 

Art. 7.º São direitos do advogado: 

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em 
julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e 
comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na 
sua falta, em prisão domiciliar; 
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O Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão "assim re
conhecidas pela OAB" constante desse dispositivo. Com isso, a OAB não 
dispõe mais da prerrogativa de atestar a natureza condigna das instalações e 
comodidades para o recolhimento dos advogados. 

Art. 7.0 São direitos do advogado: 

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou 
processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, 
em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze 
minutos, salvo se prazo maior for concedido; 

Esse inciso foi julgado inconstitucional pela Corte, ou seja, foi afastada 
a poss.i.bilidade de o advogado fazer sustentação oral após o voto do relator. 

Art. 7.0 São direitos do advogado: 

§ 3.º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por 
motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, 
observado o disposto no inciso IV deste artigo. 

Esse dispositivo foi julgado integralmente constitucional. Para o Tribunal, 
esse regramento legal é plenamente compatível com as normas em vigor, no 
que restringe a prisão em flagrante em caso de crime inafiançável e determina 
que, então, deve haver a comunicação prevista no inciso IV do art. 7.º à 
OAB e a lavratura do auto, presente representante da classe. 

Art. 7.º São direitos do advogado: 

§ 4.º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, 
em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de policia e 
presídios, salas especiais pennanentes para os advogados, com 
uso e controle assegurados à OAB. 

Nesse dispositivo, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expres
são "e controle", ou seja, firmou o entendimento de que a OAB não deve 
controlar as salas especiais destinadas a advogados nos órgãos públicos. 

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, 
com as seguintes atividades: 
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I I  - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados es
peciais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos 
os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação 
coletiva da administração pública direta e indireta; 

Nesse dispositivo, o Tribunal finnou entendimento de que a possibili
dade de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais 
e conselhos de contas, dos juizados especiais e da justiça de paz advogarem 
é inconstitucional. Já os juízes eleitorais - não togados - e seus suplentes 
podem advogar. 

Art. 50. Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conselhos 
da OAB e das Subseções podem requisitar cópias de peças de 
autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e 
órgão da Administração Pública direta, indireta e fundacional. 

O Tribunal conferiu interpretação conforme a Constituição a esse 
dispositivo, a fim de firmar o entendimento de que os presidentes dos 
Conselhos da OAB e das Subseções, ao "requisitarem" cópias de peças 
de autos e documentos a qualquer tribunal, devem motivar o pedido, 
desde que seja compatível com as finalidades da lei, além de se res
ponsabilizarem pelos custos da requisição, ressalvados os documentos 
cobertos por sigilo. 

5. DEFENSORIA PÚBLICA 

A Constituição consagra, como direito individual, a prestação estatal de 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos (art. 5.0, LXXIV). 

Complementando esse dispositivo, determina o art. 1 34 da Constituição 
que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.32 

O mesmo artigo enumera, no seu § 4.º, incluído pela EC 80/20 14, os 
princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilida-

" Redação dada pela EC 80, de 04.06.2014. 
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de e a independência funcional. Aplica-se ainda à Defensoria Pública, no 
que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Constituição. 

Com essas disposições, pretende o legislador constituinte conferir maior 
efetividade ao princípio da igualdade das condições de acesso à Justiça, 
assegurando aos necessitados o exercício dos direitos de ação e de defesa 
protegidos na Constituição. 

Em respeito a essas relevantes atribuições constitucionais - a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de fonna integral e 
gratuita, aos necessitados -, o Supremo Tribunal Federal finnou entendimento 
de que não pode ser outorgada às defensorias públicas a atribuição de 
prestar assistência judicial a servidores públicos, quando processados 
por ato praticado cm razão do exercício de suas atribuições funcionais. 
Entendeu a Corte Excelsa que conferir tal atribuição às defensorias públicas 
acabaria comprometendo a sua finalidade constitucional (art. 1 34, caput).33 

A Defensoria Pública é criação da "Constituição Cidadã" - não existia 
tal órgão em nosso país quando foi promulgada a Carta de 1988. O texto 
constitucional originário detenninava que o Congresso Nacional editasse uma 
lei complementar para organizar a Defensoria Pública da União e do Distri
to Federal e dos Territórios e, também, para prescrever normas gerais para 
sua organização nos estados (art. 1 34, § l .º). Posteriormente, a EC 69/201 2  
transferiu d a  União para o Distrito Federal as atribuições d e  organizar e 
manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Com isso, hoje, compete 
ao Congresso Nacional, mediante lei complementar, organizar a Defensoria 
Pública da União e dos Territórios, bem como prescrever normas gerais para 
organização da Defensoria Pública nos estados e no Distrito Federal. 

As Defensorias Públicas serão organizadas em cargos de carreira, providos, 
na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada 
a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais (CF, art. 1 34, § l .º). 

A EC 45/2004 trouxe regra de fortalecimento da autonomia das defen
sorias públicas estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e admi
nistrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.34 Posteriormente, essas 
mesmas prerrogativas foram estendidas à Defensoria Pública do Distrito 
Federal (EC 69/201 2) e à Defensoria Pública da União (EC 74/201 3). 
Nos dias atuais, portanto, todas as defensorias públicas - dos estados
-membros, do Distrito Federal e da União - possuem autonomia funcional 

33 ADI 3.022, rei. Min. Joaquim Barbosa, 02.08.2004. 
"' CF, art. 134, § 2.0, introduzido pela EC 45/2004. 
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e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

Em razão dessa autonomia, o Supremo Tribunal Federal considerou 
inconstitucionais leis que incluíam as defensorias públicas estaduais na es
trutura administrativa dos respectivos estados-membros de forma subordinada 
aos Govcrnadorcs.35 

Por fim, tal como ocorre com os servidores integrantes da carreira da 
advocacia pública (isto é, integrantes da Advocacia-Geral da União e dos ór
gãos a ela vinculados), determina a Constituição Federal que os servidores das 
defensorias públicas devem ser remunerados na forma de subsídio (art. 1 35). 

35 ADI 3.965/MG , rei. Min. Cármen Lúcia, 07.03.2012; ADI 4.056/MA, rei. Min. Ricardo 
Lewandowskl, 07.03.2012. 
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Capítulo 13 

. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 

1 .  INTRODUÇÃO 
. . 

Nos países dotados de Constituições escritas do tipo rígidas, a alteração 
do texto constitucional exige um procedimento especial, estabelecido pelo 
próprio constituinte originário, mais dificil do que o exigido para a produção 
do direito ordinário (subconstitucional). 

A primeira consequência - sobremaneira relevante - dessa exigência de 
fonnalidades especiais para a refonna da Carta Política é que nos ordena
mentos de Constituição rígida vigora o princípio da supremacia formal da 
Constituição. Vale dizer, nesses sistemas jurídicos que adotam Constituição 
do tipo rígida, as normas elaboradas pelo poder constituinte originário são 
colocadas acima de todas as outras manifestações de direito. 

Para que se compreenda com clareza essa decorrência da rigidez consti
tucional é suficiente notar que, nos sistemas jurídicos de Constituição flexível, 
a inexistência de diferenciação entre os procedimentos de elaboração das leis 
ordinárias e de modificação das normas constitucionais faz com que toda 
produção normativa jurídica tenha o mesmo status formal, ou seja, as leis 
novas derrogam ou revogam todas as normas anteriores com elas incompa
tíveis, mesmo que estas sejam nonnas constitucionais.1 

' Constituição flexlvel é aquela cujos dispositivos podem ser alterados pelos mesmos proce
dimentos exigidos para a elaboração das leis ordinárias, ou seja, nao existe um processo 
legislativo diferenciado, mais laborioso, para a modificação do texto constitucional. 
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Assim, em um sistema de constituição flexível - o da Inglaterra, por exemplo 
- descabe cogitar de impugnação de inconstitucionalidade, sendo o parlamento 
poder legislativo e constituinte ao mesmo tempo. As decisões do parlamento 
não podem ser de modo algum atacadas perante os tribunais; somente os atos 
praticados em decorrência de ato do parlamento é que podem ser examinados 
pelo Judiciârio, a fim de se verificar se não excederam os poderes conferidos. 

Esse ponto constitui a segunda consequência importante da rigidez constitu
cional (e mais diretamente do princípio da supremacia da Constituição): somente 
nos ordenamentos de Constituição escrita e rígida é possível a realização do 
controle de constitucionalidade das leis da forma como o conhecemos e estu
damos. Unicamente nesses sistemas jurídicos podemos falar, propriamente, em 
normas infraconstitucionais que, como tais, devem respeitar a Constituição. 

Significa dizer que para uma norma ter validade dentro desses sistemas 
há que ser produzida em concordância com os ditames da Constituição, que 
representa seu fundamento de ·validade. A Constituição situa-se nO vértice do 
sistema jurídico do Estado, de modo que as normas de grau inferior somente 
valerão se forem com ela compatíveis. 

Dessarte, se a Constituição é do tipo rígida, há distinção hierárquica entre 
ela e as demais normas do ordenamento jurídico, estando ela em posição 
de superioridade relativamente a estas (que são, por isso, ditas infracons
titucionais ou subconstitucionais). A Constituição passa a ser o parâmetro 
para a elaboração de todos os demais atos normativos estatais, devendo 
estes respeitar os princípios e regras nela traçados e o próprio processo 
constitucionalmente previsto para sua elaboração, sob pena de incorrer-se 
em insanável vício de inconstitucionalidade. Havendo confronto entre norma 
ordinária e texto constitucional, tanto do ponto de vista formal (respeito ao 
processo legislativo) quanto do material (compatibilidade com o conteúdo das 
normas constitucionais), deverá ser declarada a nulidade da norma inferior, 
em respeito à supremacia da Constituição.2 

Ao mesmo tempo, para que se possa falar, efetivamente, em Estado de 
Direito, é necessário que exista pelo menos um órgão estatal independente 
do órgão encarregado da produção normativa, ao qual a própria Constituição 
atribua competência para verificação da conformidade das normas ordinárias 
com seus princípios e regras. Essa é outra decorrência relevante do princípio 
da supremacia constitucional: a necessidade de separação de poderes. 

Para compreensão dessa assertiva, basta constatar que em um Estado no 
qual todas as funções (poderes) estejam concentradas nas mãos de um déspota, 

2 Conforme esclarece o Professor Alexandre de Moraes: "A ideia de intersecção entre con
trole de constitucionalidade e constituições rlgidas é tamanha que o Estado onde inexistir 
o controle, a Constituição será llexlvel, por mais que a mesma se denomine rlgida, pois o 
Poder Constituinte ilimitado estará em mãos do legislador ordinário." 
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não existe qualquer possibilidade de que um provimento deste venha a ser 
declarado i legítimo, contrário ao direito. Simplesmente, não existirá nenhum 
órgão com poder para realizar tal verificação. 

Dessarte, para que se tenha um efetivo sistema de controle de constitucio
nalidade dos comportamentos, leis e atos, normativos ou concretos, faz-se inso
fismável a necessidade de que se determine quem é competente para analisar e 
decidir se houve ou não ofensa à Constituição, como também qual o processo que 
deve ser utilizado para se anular uma conduta ou ato inconstitucional. É a própria 
Constituição que estabelece os órgãos encarregados de exercer tais competências 
e procedimentos especiais, que variam de um regime constitucional para outro e 
que consubstanciam o que denominamos controle de constitucionalidade. 

Pelo até aqui exposto, podemos afirmar que são dois os pressupostos 
para o controle de constitucionalidade: (a) a existência de uma Constituição 
do tipo rígida; (b) a previsão constitucional de um mecanismo de fiscalização 
da validade das leis. 

É ainda relevante destacar que ao mesmo tempo em que uma Constituição 
do tipo rígida é pressuposto da existência do controle de constitucionalidade, 
não é menos verdade que esse mesmo controle é pressuposto e garantia de 
uma Constituição rígida. Isso porque, caso não haja órgão com a função de 
exercer o controle de constitucionalidade, a Constituição ficará sem meios de 
fazer valer a sua supremacia em face de condutas afrontosas ao seu texto. 

Sintetizemos essas breves considerações sobre controle de constitucio
nalidade: 

a) a noção contemporânea de controle de constitucionalidade das leis tem 
como pressuposto a existência de uma Constituição do tipo rígida; 

b) a rigidez da Constituição tem como consequência imediata o princípio da 
supremacia formal da Constituição; 

c) o princípio da supremacia formal da Constituição exige que todas as demais nor
mas do ordenamento jurídico estejam de acordo com o texto constitucional; 

d) aquelas normas que não estiverem de acordo com a Constituição serão in
válidas, inconstitucionais e deverão, por isso, ser retiradas do ordenamento 
jurídico; 

e) há necessidade, então, de que a Constituição outorgue competência para que 
algum órgão (ou órgãos), independente do órgão encarregado da produção 
normativa, fiscalize se a norma inferior está (ou não) contrariando o seu 
texto, para o fim de retirá-la do mundo jurídico e restabelecer a harmonia 
do ordenamento; 

f) sempre que o órgão competente realizar esse confronto entre a lei e a 
Constituição, estará ele efetivando o denominado "controle de constitucio
nalidade". 
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No plano axiológico, podemos situar o controle de constitucionalidade das 
leis como, simultaneamente, base e corolário: (a) de um Estado Democrático 
de Direito; (b) do princípio da separação de poderes; ( c) da garantia maior 
do indivíduo frente ao Estado, na proteção de seus direitos fundamentais; 
(d) da garantia da rigidez e supremacia da Constituição. 

RIGIDEZ 
DA 

CONSTITUIÇÃO 

PRINCIPIO DA 
SUPREMACIA DA 
CONSTITUIÇÃO 

INCONSTITUCIO
NALIDADES DAS 

LEIS 

NECESSIDADE DO 
CONTROLE DE CONS

TITUCIONALIDADE 

O estudo do controle de constitucionalidade, portanto, implica perquirir, 
essencialmente: (i) quais órgãos do nosso Estado têm competência para de
clarar a inconstitucionalidade das leis, atos e condutas; (ii) em que espécies 
de procedimentos as normas e condutas poderão ser declaradas inconstitucio
nais; (iii) quais os efeitos da declaração da inconstitucionalidade da norma 
ou comportamento em desacordo com a Constituição. 

2. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

Em um Estado Democrático de Direito, como o nosso, a lei desempenha 
função singular, visto que só ela pode impor ao indivíduo a obrigação de 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa (CF, art. 5.0, II). Enfim, somente as 
espécies normativas primárias integrantes do ordenamento jurídico dispõem 
do poder de impor obrigações, de exigir condutas positivas e negativas e de 
estabelecer restrições a direitos dos indivíduos. 

Ademais, se, de um lado, temos que somente a lei pode obrigar o indi
víduo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, também é certo que todos os 
órgãos e entidades do Estado, inclusive as pessoas que exercem por delegação 
parcela de atribuições do Poder Público, têm que pautar as sua condutas, 
comissivas ou omissivas, pelo disposto na lei, sob pena de desrespeito ao 
postulado da legalidade, alicerce maior de um Estado de Direito. · Nessa esteira - submissão de todos aos comandos da lei -, desenvolveram
-se os princípios democrático e republicano, que, entre outras características, 
outorgam ao povo o poder de criar as regras jurídicas do Estado. Da conju
gação desses dois postulados, temos que todo o poder do Estado emana do 
próprio povo, que o exerce d iretamente ou por meio de seus representantes 
eleitos (CF, art. l .º, parágrafo único). Idealmente, portanto, é certo afirmar 
que em um Estado democrático e republicano, como o nosso, o povo tem 
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t:xatamente as leis que deseja, pois são elaboradas em seu nome, pelos seus 
representantes, para tanto eleitos. 

Por esse motivo - elaboração nonnativa segundo a vontade do povo -, e 
em prol do postulado da segurança jurídica, tem-se que as leis e os atos nor
mativos editados pelo Poder Público são protegidos pelo princípio da presunção 
de constitucionalidade das leis (ou presunção de legitimidade das leis). 

Decorrência desse princípio, temos que as le ·s e  os atos nonnativos estatais 
deverão ser considerados constitucionais, válidos, legítimos até que venham a 
ser fonnalmente declarados inconstitucionais por um órgão competente para 
desempenhar esse mister. Enquanto não fonnalmente reconhecidos como in
constitucionais, deverão ser cumpridos, presumindo-se que o legislador agiu 
em plena sintonia com a Constituição - e com a vontade do povo, que lhe 
outorgou essa nobre competência. 

Resulta claro, portanto, que o reconhecimento da inconstitucionalidade das 
leis é medida excepcional, que somente poderá ser proclamada por um órgão 
que disponha de competência constitucional para tanto - e, ainda assim, na 
vigência da atual Carta Magna, com a devida motivação (CF, art. 93, IX). 

Ademais, como corolário da excepcionalidade da declaração de nulidade 
da lei, ela deve ser proferida, pelo órgão competente, somente em última 
hipótese, ou seja, sempre que se puder conferir a uma norma impugnada uma 
interpretação que a compatibilize com o texto constitucional deve o órgão 
de controle da constitucionalidade detenninar a ad,Jção dessa interpretação, 
mantendo a nonna no mundo jurídico. 

3. CONCEITO E ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADES 

Partindo das considerações anterionnente expendidas - a rigidez dá ori
gem ao princípio da supremacia fonnal, que requer que todas as situações 
jurídicas se conformem com os preceitos da Constituição - chegamos à noção 
de inconstitucionalidade, a qual resulta do conflito de um comportamento, 
de uma nonna ou de um ato com a Constituição. 

Inconstitucional é, pois, a ação ou omissão que ofende, no todo ou em 
parte, a Constituição. Se a lei ordinária, a lei complementar, o estatuto privado, 
o contrato, o ato administrativo etc. não se conformarem com a Constituição, 
não devem produzir efeitos. Ao contrário, devem ser fulminados, por incons
titucionais, com base no princípio da supremacia constitucional. 

Adotaremos aqui um conceito restrito de inconstitucionalidade, dele ex
cluindo os comportamentos e atos de particulares que contrariem a Constitaj
ção. Dessarte, definiremos inconstitucionalidade como qualquer manife�ffi��Q: 
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cfp,.Poder Público (ou de quem exerça, por delegação, atribuições públicas), 
comissiva ou omissiva, em desrespeito à Carta da República.3 

Com efeito, se a Constituição representa o fundamento de validade de 
toda e qualquer manifestação dos órgãos constituídos do Estado, o desres
peito aos seus termos implica nulidade do ato ou conduta destoantes de seus 
comandos. Nenhum comportamento estatal poderá afrontar os princípios e 
regras da Constituição, estejam esses expressos ou implícitos em seu texto. 

Deve-se anotar, entretanto, que estão fora da possibilidade de controle de 
constitucionalidade as normas constitucionais originárias, o texto originário 
da Constituição de 1 988.4 

No Brasil, tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal refutam a possibilidade de haver inconstitucionalidade de normas cons
titucionais originárias. Entende-se que não há normas constitucionais originá
rias "superiores" e "inferiores"; a Constituição é um todo orgânico (princípio 
da unidade da Constituição) e todas as normas originárias de seu texto 'têm 
igual dignidade, sem que tenha qualquer influência, para efeito de controle de 
constitucionalidade, a distinção doutrinária ente normas formal e materialmente 
constitucionais e normas só formalmente constitucionais. Ademais, a interdição 
de que se reconheçam no texto originário da Carta da República "normas 
constitucionais inconstitucionais" decorre da absoluta ausência de competência 
do Supremo Tribunal Federal, bem como de qualquer outro órgão constituído 
do País, para controlar a obra do constituinte originário. 

A matéria já foi percucientemente analisada no julgamento da ADI 8 1 5-DF 
(28.03 . 1 996). Nela, o Ministro Moreira Alves, relator, em seu voto condutor, 
deixa claro que a análise da validade de normas constitucionais originárias 
não consubstancia, na verdade, questão de constitucionalidade, mas de le
gitimidade do constituinte originário e a aferição dessa legitimidade escapa 
inteiramente à competência do STF (e de qualquer outro órgão do País). 

Salientou, também, que a tese da inconstitucionalidade de normas consti
tucionais é patentemente incompatível com o sistema de Constituição rígida, 
no qual deve ser desprezada a diferenciação doutrinária entre normas for
malmente constitucionais e normas materialmente constitucionais, mormente 
em tema de controle de constitucionalidade. 

3 Essa restrição deve-se ao fato de que o controle de constitucionalidade destina-se à fiscali
zação dos atos emanados do Poder Público; os atos tipicamente privados que desrespeitam 
a Constituição são também passiveis, de serem Impugnados, mas por mecanismos distintos, 
que não se enquadram, estritamente;. l\Q. conceito de fiscalização da constitucionalidade. 

• A tese, não adotada no Brasil, de quehá hierarquia entre normas constitucionais origi
nárias, o que, teoricamente, possibilitaria a existência de normas constitucionais originárias 
inconstitucionais, é defendida pela corrente doutrinária liderada pelo constitucionalista Otto 
Bachof. 
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Ainda, deixou claro o eminente Ministro que a alegação segundo a qual 
as normas constitucionais designadas como cláusulas pétreas (CF, art. 60, 
§ 4.º) teriam hierarquia superior à das demais normas constitucionais não 
encontra respaldo em nosso ordenamento, porque a proteção da cláusula 
pétrea representa, tão somente, um limite à atuação do poder constituinte de 
reforma, não um parâmetro de aferição da validade de normas postas pelo 
constituinte originário. 

Por fim, também não está sujeito à aferição de constitucionalidade o 
direito pré-constitucional, em face da Constituição superveniente. Nesses 
casos, de fiscalização de norma pré-constitucional ante Constituição a ela 
posterior, o Supremo Tribunal Federal entende que não cabe juízo de incons
titucionalidade, mas, sim, de recepção ou não recepção (isto é, revogação) 
da norma pré-constitucional pela Constituição atual. Por outras palavras, 
não se afere a constitucionalidade do direito pré-constitucional em face da 
Constituição vigente, porque a matéria é considerada pertinente ao campo do 
direito intertemporal : quando a lei anterior à Constituição é materialmente 
compatível com ela, é recepcionada; quando há conflito entre o conteúdo da 
lei anterior à Constituição e o seu texto, a Carta Política não a recepciona, 
isto é, revoga a lei pré-constitucional. 

Se uma questão acerca da recepção, ou não, de direito pré-constitucional 
chegar ao Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida, caso a Corte entenda 
que a lei é materialmente incompatível com a Constituição a ela superveniente, 
declarará, simplesmente, que a lei foi revogada pela Constituição de 1 988. 
Não se trata, portanto, de uma decisão que declare a lei inconstitucional. 

3.1 . Inconstitucionalidade por ação e por omissão 

A inconstitucionalidade poderá resultar de uma ação ou de uma omissão 
do Poder Público, dando origem às denominadas inconstitucionalidades por 
ação (ou positivas) ou por omissão (ou negativas). 

Ocorre a inconstitucionalidade por ação quando o desrespeito à Consti
tuição resulta de urna conduta comissiva, positiva, praticada por algum órgão 
estatal. É o caso, por exemplo, da elaboração pelo legislador ordinário de 
uma lei em desacordo com a Constituição. 

Temos a inconstitucionalidade por omissão quando a afronta à Constituição 
resulta de uma omissão do legislador, em face de um preceito constitucio
nal que determine seja elaborada norma regulamentando suas disposições. 
Constitui, portanto, uma conduta omissiva frente a uma obrigação de legislar, 
imposta ao Poder Público pela própria Constituição. 

A inconstitucionalidade por conduta omissiva ocorre diante de norma 
constitucional de eficácia limitada, em que a Lei Maior exige do legisla .. 
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dor ordinário a edição de uma nonna regulamentadora, para tomar viável 
o exercício de determinado direito nela assegurado, e o órgão legislativo 
ordinário permanece i nerte, obstando o efetivo exercício daquele direito. Ao 
desrespeitar uma determinação constitucional de legislar, obstaculizando o 
exercício de um direito dependente de regulamentação, estará o legislador 
ordinário desrespeitando a supremacia constitucional, dando azo à declaração 
da inconstitucionalidade de sua inércia. 

Distingue a doutrina a inconstitucionalidade omissiva total da omissão 
parcial. 

A omissão é total quando o Poder Público, obrigado a legislar por força 
de determinação constitucional, não elabora a norma requerida, permitindo 
a existência de uma indesejável lacuna. É o que ocorre, por exemplo, com 
o direito de greve dos servidores públicos, que, malgrado o imperativo 
constitucional (art. 37, VII), não foi até hoje regulamentado pelo legislador 
ordinário. 

A omissão é parcial quando o legislador produz a nonna, mas o faz 
de modo insatisfatório, insuficiente para atender aos comandos da norma 
constitucional de regência. É o caso, por exemplo, da assim denominada lei 
excludente de benefício incompatível com o principio da igualdade, que 
disciplina determinado direito constitucionalmente previsto, mas exclui de 
sua abrangência pessoas que deveriam ter sido alcançadas. Vale dizer, a lei 
requerida constitucionalmente é produzida pelo legislador ordinário, mas de 
forma imperfeita, porque os seus comandos não atingem todas as pessoas que 
deveriam ter sido por ela acobertadas, afrontando o princípio da igualdade. 
Seria o caso, por exemplo, de a Constituição determinar a regulamentação e o 
consequente pagamento da remuneração de três categorias funcionais na forma 
de subsídio e o Poder Público efetivar essa regulamentação apenas para duas 
das categorias, não abrangendo a terceira, que restaria, assim, indevidamente 
excluída do beneficio (direito à remuneração mediante subsídio). 

3.2. Inconstitucionalidade material e formal 

A inconstitucionalidade pode resultar da desconformidade do conteúdo 
do ato ou do seu processo de elaboração com alguma regra ou princípio 
da Constituição. Na primeira hipótese - desconformidade de conteúdo -, 
teremos a inconstitucionalidade material  (ou nomoest{1tica), enquanto na 
segunda - desconformidade ligada ao processo de elaboração da norma -, a 
inconstitucionalidade formal (ou nomodinâmica). 

A inconstitucionalidade material ocorre, portanto, quando o conteúdo 
da lei contraria a Constituição. O processo legislativo (procedimento cons
titucionalmente exigido para a elaboração da lei) pode ter sido fielmente 
obedecido, mas a matéria tratada é incompatível com a Carta Política. Seria 
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o caso, por exemplo, de uma lei que introduzisse no Brasil a pena de morte 
em circ\Ulstâncias normais, que padeceria de inconstitucionalidade material, 
por afrontar o art. 5.º, XLVII,  da Lei Maior. 

A inconstitucionalidade formal ocorre quando há um desrespeito à Cons
tituição no tocante ao processo de elaboração da norma, podendo alcançar 
tanto o requisito competência, quanto o procedimento legislativo em si. O 
conteúdo da norma pode ser plenamente compatível com a Carta Magna, 
mas alguma formalidade exigida pela Constituição, no tocante ao trâmite 
legislativo ou às regras de competência, foi desobedecida. 

Se a inconstitucionalidade formal resulta da inobservância das regras 
constitucionais de competência para a produção da norma, diz-se que a 
inconstitucionalidade é do tipo orgânica . Assim, padecerá de inconstitucio
nalidade formal orgânica uma lei estadual que disponha sobre direito pro
cessual, haja vista se tratar de matéria da competência legislativa privativa 
da União (art. 22, 1). 

A inconstitucionalidade formal poderá decorrer, também, da inobservância 
das regras constitucionais do processo legislativo, do procedimento legislativo 
em si, em qualquer de seus aspectos - subjetivos ou objetivos. 

Os requisitos subjetivos dizem respeito à fase introdutória do processo 
legislativo, em que é desencadeado, por meio da iniciativa, o procedimento 
de elaboração das espécies normativas. Qualquer espécie normativa elaborada 
a partir de iniciativa viciada, isto é, a partir de projeto de lei apresentado 
por quem não detinha competência, padecerá de inconstitucionalidade formal. 
Seria o caso, por exemplo, de lei resultante de iniciativa parlamentar que 
dispusesse sobre regime jurídico dos servidores públicos federais do Poder 
Executivo, haja vista se tratar de matéria cuja  iniciativa é constitucionalmente 
reservada ao Presidente da República (art. 6 1 ,  § ! .º, II, "c"). 

A inconstitucionalidade formal decorrente da violação dos requisitos ob
jetivos do processo legislativo ocorre sempre que quaisquer outros aspectos 
referentes ao procedimento de elaboração das leis, não ligados à iniciativa, 
são desrespeitados. Assim, o vício formal poderá advir da inobservância das 
regras constitucionais referentes às fases constitutiva e complementar do 
processo legislativo, que abrangem a discussão e votação, a sanção, o veta, 
a rejeição do veto, a promulgação etc. Por exemplo, uma lei complementai: 
que tenha sido aprovada por maioria simples (ou relativa) padecerá de ill,cóns-' 

titucionalidade formal, por desobediência ao requisito objetivo fixado no 'àrt. 
69 da Constituição Federal, que impõe a aprovação dessa espécie norn:làtiva 
por maioria absoluta. Da mesma forma, se uma emenda à Co�st�tuiÇ,ãO'.inão 
é aprovada em dois turnos em cada uma das Casas do Congress&, Nácipnàl, 
por três quintos dos respectivos membros, padecerá de vfcio/fomal��'sej a  
qual fo r  o seu conteúdo. , , , ,úu\:d:;;;.,_i ik:;;;'.;;i i  : ;J. 
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Por fim, lembramos que a desobediência aos pressupostos constitucio
nais que determinam e condicionam o exercício da competência legislativa 
também implica a inconstitucionalidade formal da norma expedida. Assim, 
se a Constituição outorga competência à União para disciplinar determinada 
matéria, mas impõe que essa disciplina se dê por meio de lei complementar, 
a expedição de uma lei ordinária sobre o assunto padecerá de inconstitu
cionalidade formal, porquanto norma ordinária não pode veicular matéria 
constitucionalmente reservada à lei complementar. Da mesma forma, haverá 
inconstitucionalidade formal se o Presidente da República adotar medida 
provisória sem a presença de urgência e relevância, haja vista que a Cons
tituição condiciona a expedição dessa espécie normativa ao atendimento de 
tais pressupostos. 

3.3. Inconstitucionalidade total e parcial 

A inconstitucionalidade pode atingir todo o ato normativo (total) ou 
apenas parte dele (parcial). 

Evidentemente, a regra é o reconhecimento da inconstitucionalidade de 
apenas parte da lei ou ato normativo. Afinal, a aferição da validade da nor
ma é feita dispositivo por disposi[ivo, matéria por matéria, e não em bloco, 
globalmente. 

Há situações, porém, que impõem ao Poder Judiciário a declaração da 
inconstitucionalidade total da norma impugnada. Seria o caso, por exemplo, 
da impugnação de uma lei resultante de iniciativa viciada (toda a matéria 
disciplinada na norma era de iniciativa privativa do Presidente da República, 
mas o projeto de lei foi apresentado por parlamentar) ou, ainda, de uma 
lei de conteúdo materialmente complementar que tenha sido aprovada por 
maioria simples de votos. 

No Brasil, a declaração da inconstitucionalidade parcial pelo Poder 
Judiciário pode recair sobre fração de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, 
até mesmo sobre uma única palavra de um desses dispositivos da lei ou 
ato normativo. A regra constitucional que restringe o exame da constitucio
nalidade do projeto de lei ao texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou 
alínea (art. 66, § 2.0) diz respeito ao chamado "veto jurídico" do chefe do 
Executivo, não alcançando a declaração de inconstitucionalidade proferida 
pelo Poder Judiciário. 

Entretanto, a declaração da inconstitucionalidade parcial pelo Poder Judi
ciário não poderá subverter o intuito da lei, mudando o seu sentido e alcance, 
sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, que impede a 
atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Assim, se a declaração 
da inconstitucionalidade parcial implicar mudança do sentido e alcance da 
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norma impugnada, o Poder Judiciário deverá declarar a inconstitucionalidàde 
de toda a norma (inconstitucionalidade total). sob pena de atuar ( indevida
mente) como autêntico legislador positivo, criando norma não pretendida pelo 
legislador, em ofensa ao postulado da separação dos poderes. 

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
a declaração da inconstitucionalidade parcial de norma só é admissível no 
controle abstrato quando se pode presumir que o restante do dispositivo, não 
impugnado, seria editado independentemente da parte supostamente incons
titucional (doutrina da "indivisibilidade das leis"). Assim, se com a impug
nação de parte do dispositivo restar patente que a parte não impugnada (e 
que, portanto, continuaria a viger) não teria sido editada isoladamente, será 
inviável a declaração de inconstitucionalidade parcial.5 

Por fim, é interessante mencionarmos que há situações em que o Tribunal 
Constitucional constata a existência de vício no ato normativo impugnado, 
mas, apesar disso, não declara sua inconstitucionalidade, porque verifica que 
a retirada do ato viciado do mundo jurídico acabaria por resultar em uma 
lesão ao ordenamento constitucional maior do que a lesão decorrente de sua 
manutenção. São as situações em que o STF deixa de declarar a nulidade do 
ato para evitar o "agravamento do estado de inconstitucionalidade". 

Imagine-se, por exemplo, que uma lei estadual estipulasse um adicional 
à remuneração dos servidores públicos, a cada cinco anos, correspondente a 
7 ,5% de seu vencimento. Suponha-se que o Governador tenha enviado um 
projeto de lei à Assembleia Legislativa reduzindo esse percentual para 5%, 
mas que, em sua tramitação. esse projeto tenha sido objeto de uma emenda 
parlamentar aumentando o percentual para 6%, de sorte que a lei resultante 
tenha sido aprovada e promulgada prevendo esse percentual de 6%. 

Nesse caso, se a norma fosse impugnada perante o STF sob a alegação 
de que é inconstitucional, em leis de iniciativa privativa do chefe do Execu
tivo, o dispositivo resultante de emenda parlamentar que acarrete aumento de 
despesa (comparando com a despesa que decorreria do que estava previsto no 
projeto de lei apresentado pelo Governador), certamente a Corte reconheceria 
a inconstitucionalidade, mas deixaria de pronunciá-Ia, porque a supressão do 
dispositivo aprovado (adicional de 6%) resultaria em aumento de despesa 
ainda maior, uma vez que retomaria o percentual previsto na lei anterior 
(7,5%), que foi revogada pela lei impugnada, frustrando, de maneira ainda 
mais grave, o dispositivo constitucional que proíbe emenda parlamentar que 
aumente despesa em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Execu
tivo. Assim, para evitar o agravamento do estado de inconstitucionalidade, 
o Tribunal deixaria de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da lei -·· -

�/ 

• ADIMC 2.645fTO, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 1 1 . 1 1 .2004. 
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(adicional de 6%), mesmo reconhecendo que sua aprovação violou regras 
constitucionais pertinentes ao processo legislativo.6 

3.3.1. Declaração parcial de nulidade sem redução de texto e 
interpretação conforme a Constituição 

Pertinentes ao estudo da inconstitucionalidade parcial, há dois tópicos 
que, em razão de sua especial relevância, merecem análise separada: a 
"declaração parcial de nulidade sem redução de texto" e a "interpretação 
conforme a constituição". 

O Supremo Tribunal Federal recorre à técnica de declaração parcial de 
nulidade sem redução de texto quando constata a existência de uma regra 
legal inconstitucional que, em razão da redação adotada pelo legislador, não 
tem como ser excluída do texto da lei sem que a supressão acarrete um re
sultado indesejado. Assim, nem a lei, nem parte dela, é retirada do mundo 
jurídico (nenhuma palavra é suprimida do texto da lei). Apenas a aplicação 
da lei - em relação a determinadas pessoas, ou a certos períodos - é tida 
por inconstitucional. Em relação a outros grupos de pessoas, ou a períodos 
diversos, ela continuará plenamente válida, aplicável. 

Imagine-se, por exemplo, que uma Lei "Z" estabeleça prerrogativas para 
uma determinada categoria de servidores públicos em um artigo, dividido 
em incisos, e, em outro artigo, estenda algumas das prerrogativas a outra 
categoria de servidores, simplesmente fazendo remissão ao primeiro artigo. 
Teríamos algo assim: 

Art. 1 .0 São prerrogativas dos titulares do cargo AAA: 
I) prerrogativa "a"; 

II) prerrogativa "b"; 

III) prerrogativa "e"; 
IV) prerrogativa "d". 

Art. 2.0 Aplicam-se aos titulares do cargo BBB as prerrogativas 
previstas nos incisos I a III do art. I .º. 

Caso fosse impugnado perante o Supremo Tribunal Federal o art. 2.0, 
e a Corte entendesse que somente a extensão da prerrogativa "b" ao cargo 
BBB fo i  inconstitucional, não teria como retirar essa regra do texto da lei 
mediante a supressão de alguma palavra ou expressão, porque o art. 2.º não 

ª Vide, como exemplo, o RE 274.383/SP, rei. Mln. Ellen Gracie, 29.03.2005 (Informativo 381 
do STF). 
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contém, em seu texto, citação expressa do inciso II do art. l .º. Vale dizer, 
não seria tecnicamente possível, mediante redução do texto do art. 2.º, obter 
o efeito desejado - retirar do cargo BBB a prerrogativa prevista no inciso 
II do art. l .º. Também não se pode suprimir o inciso II do art. l .0 porque é 
perfeitamente válida a atribuição da prerrogativa "b" ao cargo AAA. 

Em um caso como esse, o Supremo Tribunal Federal poderia utilizar a 
técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto 
para afastar a aplicação do inciso II do art. 1 .0 ao cargo BBB, mantendo-o 
em relação ao cargo AAA. O Tribunal, ao pronunciar a inconstitucionalidade, 
não suprimiria nenhuma parte do texto literal, nenhuma palavra ou expressão 
da lei, mas afastaria a aplicação do inciso II do art. l .º ao cargo BBB. O 
conteúdo da decisão deixaria assente que o Tribunal resolveu "declarar a 
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2.0 da Lei 'Z', no 
que se refere à extensão, ao cargo BBB, da prerrogativa prevista no inciso 
II do art. l .  0 da Lei 'Z "'. 

A interpretação conforme a Constituição é técnica de decisão adota
da pelo Supremo Tribunal Federal quando ocorre de uma disposição legal 
comportar mais de uma interpretação e se constata, ou que alguma dessas 
interpretações é inconstitucional, ou que somente uma das interpretações 
possíveis está de acordo com a Constituição. 

Na aplicação da interpretação conforme a Constituição, o Poder Judiciário 
atua como legislador negativo, eliminando, por serem incompatíveis com a 
Carta, uma ou algumas possibilidades de interpretação. 

Basicamente, duas situações podem ocorrer: 

a) o STF declara que lei é constitucional, desde que dada a ela determinada 
interpretação (consentânea com a Constituição), isto é, ficam eliminadas as 
outras interpretações que a lei possibil itaria, mas que seriam inconciliáveis 
com o texto constitucional; ou 

b) a Corte declara que a lei é constitucional, exceto se for adotada uma deter
minada interpretação (conflitante com a Constituição), ou seja, o aplicador 
do direito poderá optar por qualquer das interpretações que a lei possibilite, 
menos uma (aquela que seria incompatível com a Carta Política). 

Assim, nessas decisões, o Tribunal emprega a expressão "desde que", 
reconhecendo a validade da norma "desde que interpretada de tal maneira", 
ou se limita a apontar uma determinada interpretação que não pode prospe
rar, deixando liberdade ao aplicador da lei para adotar qualquer das demais 
interpretações possíveis. 7 

7 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, quando adota a técnica de Interpretação co��?�:� 
a Constituição, julga procedente a ação direta de lnconstltuclonalldade, o que:.eq��iJ 
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As técnicas declaração parcial de nulidade sem redução de texto e in
terpretação conforme a Constituição foram positivadas pela Lei 9.868/1 999, 
no âmbito do processo e julgamento da ADI e da ADC, nos seguintes termos 
(art. 28, parágrafo único): 

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Cons
tituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem 
redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública federal, estadual ou municipal. 

Observa-se que o texto legal menciona a interpretação conforme a Cons
tituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto 
como técnicas distintas e autônomas de decisão. Essa é também a orientação 
doutrinária dominante. 

Segundo essa linha de raciocínio, na declaração parcial de inconstitu
cionalidade sem redução de texto, afasta-se a aplicação de um dispositivo 
legal a um grupo de pessoas ou situações; relativamente às demais pessoas 
ou situações, a lei se aplica sem restrições (não se manda adotar uma inter
pretação específica para os dispositivos legais; tampouco se veda a adoção 
de alguma interpretação). No caso da interpretação conforme a Constituição, 
o Supremo Tribunal Federal ordena que seja conferida determinada interpre
tação a dispositivo ou dispositivos de uma lei, ou proíbe a adoção de uma 
interpretação específica. A lei, entretanto, desde que interpretada como esta
belecido pelo Pretório Excelso, será aplicável a todas as pessoas e situações 
que se enquadrem em sua hipótese normativa, ou seja, sua incidência será 
plena - diferentemente do que ocorre quando se adota a declaração parcial 
de inconstitucionalidade sem redução de texto, porquanto esta, como visto, 
implica restrição à incidência da lei . Nos casos em que deva ser adotada 
a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, não há 
nenhuma interpretação possível que tome compatível com a Constituição a 
integralidade do dispositivo objeto da declaração; por isso, parte do dispo
sitivo, se aplicada, resultará em inconstitucionalidade, sem possibilidade de 
ser adotada alguma interpretação que a tomasse válida. 

a declarar inconstitucionais todas as interpretações. mesmo que não possam ser expressa
mente enunciadas, que não sejam aquela (ou aquelas) que a Corte afirma ser composslvei 
com o Texto Magno. Constitucionalistas de escol, como o professor e atual Ministro do 
STF Gllmar Ferreira Mendes, entendem que, nesses casos, a pronúncia deveria ser pela 
constitucionalidade do ato normativo. vale dizer, caso se trate de ADI, a decisão deveria 
ser pelo não acolhimento do pedido, desde que a lei seja interpretada consoante determine 
a Corte Máxima. 
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Cabe ressaltar que, embora positivada apenas sua utilização no âmbito 
do controle abstrato de normas, a interpretação conforme a Constituição tem 
sido largamente utilizada pelos diversos tribunais do País também no âmbito 
do controle incidental, com a única diferença de que, nesses casos, a inter
pretação dada só vinculará as partes do processo, como é próprio dessa via 
de controle (eficácia inter partes). 

3.4. Inconstitucionalidade direta e indireta 

A inconstitucionalidade é direta quando a desconfonnidade verificada 
dá-se entre leis e atos nonnativos primários e a Constituição. Enfim, sempre 
que a invalidade resultar do confronto direto entre nonna infraconstitucional 
e a Constituição estaremos diante da inconstitucionalidade direta. 

O caso típico de inconstitucionalidade direta é a elaboração de uma es
pécie normativa primária, integrante do nosso processo legislativo (art. 59), 
em desrespeito à Constituição Federal . Como essas nonnas retiram o seu 
fundamento de validade diretamente da Constituição, eventual desrespei
to - fonnal ou material - às regras e princípios constitucionais implicará 
inconstitucionalidade direta. 

Mas, é também possível que atos administrativos incorram no vício 
de inconstitucionalidade direta, caso sejam editados em caráter autônomo, 
com invasão do campo material reservado à lei. Assim, se o Presidente 
da República editar decreto de natureza autônoma para disciplinar matéria 
constitucionalmente reservada à lei, esse ato administrativo padecerá de in
constitucionalidade direta. 

Por outro lado, a inconstitucionalidade indireta (ou reflexa), como a 
própria denominação sugere, ocorre naquelas situações em que o vício veri
ficado não decorre de violação direta da Constituição. Assim, se determinado 
decreto regulamentar, expedido para a fiel execução da lei, extrapola os limites 
desta, ainda que supostamente essa extrapolação tenha implicado, também, 
flagrante desrespeito a determinada norma constitucional, não será hipótese de 
inconstitucionalidade direta. Isso porque o fundamento de validade do decreto 
regulamentar não é diretamente a Constituição, mas sim a lei regulamentada, 
em função da qual tenha sido expedido. Logo, eventuais conflitos entre a 
norma regulamentar secundária (decreto) e a norma primária regulamentada 
(lei), ainda que supostamente infringentes de normas constitucionais, não 
constituem ofensa direta à Constituição. 

Essa distinção é de grande relevância para o estudo do controle de cons

titucionalidade das leis, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribu,nal 

Federal equipara a chamada inconstitucionalidade indireta ou reflexa à ,fi'!�J:'à.,, 
ilegalidade. Assim, para o Tribunal, o conflito entre norma secundátj�")M;��l 
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gulamentar) e primária (regulamentada) é caso de mera ilegalidade, e não 
de inconstitucionalidade propriamente dita. 

Em razão desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, temos 
que a aferição da inconstitucionalidade indireta ou reflexa - que traduz, na 
realidade, caso de mera ilegalidade - foge ao objeto do controle de cons
titucionalidade. Se o fundamento de validade direto da norma secundária 
(decreto, portaria, instrução normativa etc.) não é a Constituição, mas sim 
outra norma, infraconstitucional (lei, tratado internacional etc.), eventual 
conflito consistirá em mera crise de legalidade, a ser resolvida mediante o 
simples cotejo entre tais normas. 8 

' 

A inconstitucionalidade indireta ou reflexa aqui estudada não pode 
ser confundida com a chamada inconstitucionalidade derivada , que diz 
respeito a outra relação existente entre norma regulamentadora e lei regu
lamentada. 

Ocorre a inconstitucionalidade derivada (ou consêquente) quando a de
claração da inconstitucionalidade da norma regulamentada (primária) leva ao 
automático e inevitável reconhecimento da invalidadetdas normas regulamen
tadoras (secundárias) que haviam sido expedidas em função dela. Assim, em 
virtude da declaração da inconstitucionalidade da norma primária, todas as 
normas secundárias que a regulamentavam também se tornam inválidas, por 
derivação, haja vista que o fundamento de validade delas, que era a norma 
primária, deixa de existir. Se o decreto "Y" regulamentava a lei "X'', a decla
ração da inconstitucionalidade desta atinge, por derivação, a validade daquele, 
que deixa de produzir efeitos. 

3.5. Inconstitucionalidade originária e superveniente 

A inconstitucionalidade originária é aquela que macula o ato no mo
mento da sua produção, em razão de desrespeito aos princjpios e regras da 
Constituição então vigente. 

, 

O reconhecimento da inconstitucionalidade originárja pressupõe, portanto, o 
confronto entre a lei e a Constituição vigente no momento da. sua proqução. Por 
exemplo, se estivermos nos referindo à inconstitucionalidade originária de uma 
lei produzida em 1 985, certamente o confronto desta será com a Constituição 
de 1 969, que vigorava quando esse diploma legal foi elaborado. 

8 Conforme liçao do Ministro Carlos Valioso: O decreto regulamentar nao está sujeito ao 
controle de constitucionalidade, dado que, se o decreto vai além do conteúdo da lei, pratica 
ilegalidade e não Inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda 
o ato regulamentar é que poderia este ser acoimado de Inconstitucional, assim sujeito ao 
controle de constlluclonalldade. 
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Ao contrário, fala-se em inconstitucionalidade superveniente quando a 
invalidade da nonna resulta da sua incompatibilidade com texto constitucio
nal futuro, seja ele originário ou derivado · (emenda constitucional). Assim, 
uma lei editada em 1 985 tornar-se".'ia supervenientemente inconstitucional 
em 05 . 1 0. 1 988, em virtude da promulgação>de novo texto constitucional que 
fosse com ela incompatível. Ou, ainda, uma lei hoje editada tornar-se-ia su
pervenientemente inconstitucional com a promulgação de futura Constituição 
(ou emenda constitucional) em sentido contrário. 

Em que pese a relevância desse conhecimento, o fato é que, entre nós, 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a existência da 
inconstitucionalidade superveniente. Para a Corte, a superveniência de texto 
constitucional opera a simples revogação do direito pretérito com ele ma
terialmente incompatível, não havendo razões para se falar em inconstitu
cionalidade superveniente; não se trata de juízo de constitucionalidade, mas 
sim de mera aplicação de regra de direito intertemporal, segundo a qual a 
nonna posterior opera a simples revogação (e não a inconstitucionalidade) 
do direito anterior com ela materialmente incompatível. 

3.6. Inconstitucionalidade circunstancial 

Há situações em que a aplicação de uma lei, fonnalmente constitu
cional, a detenninada situação pode gerar uma inconstitucionalidade, pelas 
circunstâncias do caso concreto. Essa inconstitucionalidade - que nasce 
circunstancialmente, em decorrência da aplicação de lei válida a situação 
específica - é denominada circunstancial. Não se trata, portanto, de identi
ficar a inconstitucionalidade da lei em si, em tese; é a sua aplicação a uma 
situação específica que caracterizará a inconstitucionalidade. 

O Prof. Pedro Lenza apresenta o seguinte exemplo de inconstituciona
lidade circunstancial, citando Ana Paula Barcellos e fazendo referência a 
julgado do Supremo Tribunal Federal: 

Como interessante exemplo, destacamos a ADI 223, na qual 
se discutia a constitucionalidade de normas que proibiam a 
concessão de tutela antecipada e liminares em face da Fazenda 
Pública. 

Sem dúvida, como anota Barcellos, a análise do Judiciário seria 
d iferente para duas situações distintas: a) reenquadramento de 
servidor público; b) concessão de tutela antecipada para que o 
Estado custeasse cirurgia de vida ou morte. 

Nesse segundo caso, sem dúvida, dada a circunstância, a 
lei  seria inconstitucional, especialmente diante do art. 5º, ,.:,;.•\,'' 
xxxv � � � 'J'.t: 
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3.7. Inconstitucionalidade "chapada'� "enlouquecida'� 
"desvairada" 

Essas expressões são empregadas pelo Supremo Tribunal Federal para 
designar aquelas situações de inconstitucionalidade flagrante, manifesta, evi
dente, em que não há qualquer dúvida sobre a invalidade da nonna. 

Confonne destaca Pedro Lenza, o tenno "inconstitucionalidade chapada" foi 
inicialmente empregado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, e desde então vem sen
do adotado por outros Ministros, sempre no mesmo sentido acima indicado.9 

O Prof. Lenza cita, ainda, a uti lização, pelo Ministro Carlos Britto, da 
expressão "inconstitucionalidade enlouquecida, desvairada'', para caracterizar 
a mesma invalidade flagrante, manifesta. 'º 

4. SISTEMAS DE CONTROLE 

Cada ordenamento constitucional é l ivre para outorgar a competência para 
controlar a constitucionalidade das leis ao órgão que entenda conveniente, 
de acordo com suas tradições. 

A depender da opção do legislador constituinte, poderemos ter o controle 
judicial, o controle político ou o controle misto. 

Se a Constituição outorgar a competência para declarar a inconstitu
cionalidade das leis ao Poder Judiciário, teremos o sistema judicial ou ju
risdicional. O sistema jurisdicional nasceu nos Estados Unidos da América, 
primeiro Estado a reconhecer a competência dos juízes e tribunais do Poder 
Judiciário para, nos casos concretos submetidos à sua apreciação, declarar a 
inconstitucionalidade das .leis. 

Caso a Constituição outorgue a competência para a fiscalização da 
validade das leis a órgão que não i ntegre o Poder Judiciário, teremos o 
sistema político. De regra, nos Estados que adotam controle político, a 
fiscal ização da supremac ia constitucional é realizada por órgão especial
mente constituído para esse fim, distinto dos demais Poderes do Estado. 
É o caso, por exemplo, da França, em que a fiscalização da constitucio
nal idade é de incumbência do Conselho Constitucional, órgão que se situa 
fora da estrutura orgânica dos demais Poderes. No Brasi l ,  o controle de 
constitucional idade realizado nas Casas Legislativas, pelas Comissões de 
Constituição e Justiça, é exemplo de controle político. Também é contro
le político de constitucionalidade o veto do chefe do Poder Executivo a 
projeto de lei,  com fundamento em inconstitucional idade da proposição 
legislativa (veto jurídico). 

9 ADI 2.527, ADI 3.715,  ADI 1 .923-MC, ADI 1 .802-MC. 
'º ADI 3.232. 
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Ademais, poderá também a Constituição outorgar a competência para a 
fiscalização de algumas normas a um órgão político e de outras ao Poder 
Judiciário, consubstanciando o denominado controle de constitucionalidade 
misto. Exemplo citado pela doutrina é a Suíça, em que as leis nacionais 
submetem-se a controle político e as leis locais são fiscalizadas pelo Poder 
Judiciário. 

A maioria das Constituições contemporâneas tem adotado o sistema 
judicial para a fiscalização da validade das leis, inclusive a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1 988. 

SISTEMAS 
DE CONTROLE 

JURISDICIONAL 

POLITICO 

MISTO 

S. MODELOS DE CONTROLE 

O controle é realizado pelo Poder Judiciário. 

O controle é realizado por órgão que não 
integra o Poder Judiciário. 

O controle é realizado em parte pelo Poder 
Judiciário, em parte por órgão que não integra 
o Poder Judiciário. 

Os ordenamentos constitucionais em geral preveem dois modelos distintos 
de controle judicial de constitucionalidade: o controle difuso (ou jurisdição 
constitucional difusa), criação dos Estados Unidos da América, e o controle 
concentrado (ou jurisdição concentrada), instalado inicialmente na Áustria, 
sob a influência do jurista Hans Kelsen. 

Ocorre o controle difuso (ou aberto) quando a competência para fiscalizar 
a validade das leis é outorgada a todos os componentes do Poder Judiciá
rio, vale dizer, qualquer órgão do Poder Judiciário, juiz ou tribunal, poderá 
declarar a inconstitucionalidade das leis. 

O modelo difuso de fiscalização da validade das leis surgiu nos Estados 
Unidos da América, a partir do célebre caso Marbury v. Madison, em 1 803, 
quando a Suprema Corte Americana, sob o comando do Chie/ Justice John 
Marshall, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário poderia deixar 
de aplicar uma lei aos casos concretos a ele submetidos, por entendê-la 
inconstitucional. A partir de então, foi difundida para os mais diversos or
denamentos constitucionais a ideia de que os membros do Poder Judiciário, 
juízes e tribunais, só devem aplicar aos casos a eles submetidos as leis que 
considerem compatíveis com a Constituição. 
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Temos o sistema concentrado (ou reservado) quando a competência para 
realizar o controle de constitucionalidade é outorgada somente a um órgão de 
natureza jurisdicional (ou, excepcionalmente, a um número limitado de órgãos). 
Esse órgão poderá exercer, simultaneamente, as atribuições de jurisdição e de 
controle de constitucionalidade das leis, ou, então, exclusivamente esta última 
tarefa. 

O modelo concentrado teve sua origem na Áustria, em 1 920, sob a in
fluência do jurista Hans Kelsen. Para Kelsen, a fiscalização da validade das 
leis representava tarefa especial, autônoma, que não deveria ser conferida a 
todos os membros do Poder do Judiciário, já encarregados de exercerem a 
jurisdição, mas somente a uma Corte Constitucional, que deveria desempe
nhar exclusivamente essa função. Sob esse pensamento, foi criado o Tribunal 
Constitucional Austríaco, com a função exclusiva de realizar o controle de 
constitucionalidade das leis. Na visão de Kelsen, a função precípua do con
trole concentrado não seria a solução de casos concretos, mas sim a anulação 
genérica da lei incompatível com as normas constitucionais. 

6. VIAS DE AÇÃO 

As chamadas "vias de ação" dizem respeito ao modo de impugnação de 
uma lei perante o Poder Judiciário ou, sob outra ótica, indicam o modo em 
que o Poder Judiciário exercerá a fiscalização da validade das leis. Ern sín
tese, busca-se responder à seguinte indagação: de que forma uma lei poderá 
ser impugnada perante o Poder Judiciário? 

São duas as vias pelas quais poderá ser exercido o controle de cons
titucionalidade das leis: a via incidental (de defesa ou de exceção) e a via 
principal (abstrata ou de ação direta). 

O exercício da via incidental dá-se diante de uma controvérsia concreta, 
submetida à apreciação do Poder Judiciário, em que uma das partes requer o 
reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, com o fim de afastar a 
sua aplicação ao caso concreto de seu interesse. A apreciação da constitucio
nalidade não é o objeto principal do pedido, mas um incidente do processo, 
um pedido acessório. Por isso, a eventual declaração da inconstitucionalidade 
é dita incidental, incidenter tantum (o provimento judicial principal será o 
reconhecimento do direito pleiteado pela parte, decorrente do afastamento da 
lei àquele caso levado ao juízo). 

Esse é o modelo norte-americano de fiscalização da validade das leis, 
em que todos os juízes e tribunais do Poder Judiciário realizam o controle 
de constitucionalidade durante a apreciação dos casos concretos que lhes são 
apresentados. Nele, o indivíduo não recorre ao Poder Judiciário com o objetivo 
principal de ver declarada a invalidade da lei, em defesa da ordem jurídica. Na 
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realidade, o impetrante da ação judicial está interessado diretamente na defesa 
de detenninado direito subjetivo seu, mas, como fundamento para que o juiz 
aprecie o seu pedido principal, ele argui, em pedido acessório (incidental), a 
inconstitucionalidade da lei que versa sobre o assunto. Suscitado o incidente 
de inconstitucionalidade, o juiz estará obrigado a decidir primeiro se a lei é 
constitucional, ou não, para só depois, com base nessa premissa, decidir o 
pedido principal, finnando o seu entendimento no caso concreto. 

Desse modo, o controle incidental pode ser exercido perante qualquer 
juiz ou tribunal do Poder Judiciário, em qualquer processo judicial, seja 
qual for a sua natureza (penal, civil etc.), sempre que alguém, na busca do 
reconhecimento de detenninado direito concreto, suscitar um incidente de 
inconstitucionalidade, isto é, alegar, no curso do caso concreto, que deter
minada lei, concernente à matéria, é inconstitucional. Essa modalidade de 
controle tem fundamento na premissa de que todos os casos concretos devem 
ser decididos de acordo com a Constituição. 

Pela via principal, o pedido do autor da ação é a própria questão de 
constitucionalidade do ato nonnativo. O autor requer, por meio de uma 
ação judicial especial, uma decisão sobre a constitucionalidade, em tese, de 
uma lei, com o fim de resguardar a harmonia do ordenamento jurídico. O 
provimento judicial a que se visa consiste na declaração da compatibilidade, 
ou não, de certa nonna jurídicá ou conduta com as regras e princípios plas
mados na Constituição. Nessa hipótese, não há caso concreto; portanto, não 
há interesses subjetivos específicos a serem tutelados. Trata-se assim, como 
acentuam a doutrina e a jurisprudência, de processos objetivos. 1 1  

MODELOS D E  
CONTROLE 

JUDICIAL 

VIAS DE 
CONTROLE 

JUDICIAL 

CONCENTRADO 

DIFUSO 

INCIDENTAL 
(concreta) 

PRINCIPAL 
(abstrata) 

Somente o órgão de cúpula do Judiciário 
realiza o controle. 

Todos os órgãos do Poder Judiciário 
realizam o controle. 

O controle é instaurado diante de uma 
controvérsia concreta, com o fim de 
afastar a aplicação da lei ao caso. 

O controle é Instaurado em tese, na 
defesa do ordenamento jurfdico. 

11 A expressão "processo objetivo" refere-se às ações do controle abstrato, nas quais não 
existem, a rigor, partes, tampouco direito subjetivo a ser defendido, haja vista que, nelas, a 
validade da lel é discutida em tese, com o fim único de proteger a Constituição. Ao revés, 
a expressão "processo subjetivo" refere-se às ações do controle concreto, em que as partes 
litigam em defesa de direito juridicamente protegido. 
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7. MOMENTO DO CONTROLE 

O controle de constitucionalidade poderá ser preventivo ou repressivo. 

Ocorrerá o controle de constitucionalidade preventivo (a priori) quando 
a fiscalização da validade da nonna incidir sobre o projeto, antes de a nonna 
estar pronta e acabada. No Brasil, exemplos de controle preventivo de consti
tucionalidade são as atividades de controle dos projetos e proposições exercidas 
pelas Comissões de Constituição e Justiça das Casas do Congresso Nacional e 
o veto do chefe do Poder Executivo fundamentado na inconstitucionalidade do 
projeto de lei (veto jurídico). Há, também, uma hipótese de controle preventivo 
realizado pelo Poder Judiciário, nos casos de mandado de segurança impetrado 
por parlamentar com o objetivo de sustar a tramitação de proposta de emenda 
à Constituição ou de projeto de lei ofensivos à Constituição Federal. 

Ocorre o controle de constitucionalidade repressivo (sucessivo, a poste
riori) quando a fiscalização da validade incide sobre nonna pronta e acaba
da, já inserida no ordenamento jurídico. É o caso, em regra, do controle de 
constitucionalidade judicial no nosso País, que ·pressupõe a existência de uma 
nonna já elaborada, pronta e acabada, inserida no ordenamento jurídico. 

Como se vê, por meio do controle preventivo não é declarada a incons
titucionalidade da norma (que, na realidade, ainda não existe !), mas, sim, 
evitada a produção de uma norma inconstitucional. Por sua vez, o controle de 
constitucionalidade repressivo tem por fim declarar a inconstitucionalidade de 
uma norma já existente, visando a sua retirada do ordenamento jurídico. 

CONTROLE 

PREVENTIVO 
Tem por fim evitar a produção de uma 
norma inconstitucional. 

j f-- Tem por fim retirar uma norma 
REPRESSIVO inconstitucional do ordenamento jurldico. 

8. HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO 
BRASIL 

O modelo de controle de constitucionalidade adotado no Brasil apresenta 
características que o singularizam. Nele se conjugam os modelos difuso, 
oriundo do direito americano, possibilitando a todos os órgãos do Poder 
Judiciário a realização do controle incidental da constitucionalidade de leis e 
atos normativos, e concentrado, proveniente dos países europeus continentais, 
em que o órgão de cúpula do Poder Judiciário realiza o controle abstrato da 
constitucionalidade de normas jurídicas. 
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Deve-se destac;u-, ainda, que no Brasil a fiscalização da constitucionalidade 
alcança não só as leis em sentido estrito, mas também os atos administrativos 
em geral. Com efeito, o controle de constitucionalidade exercido perante o Poder 
Judiciário não tem por objeto, exclusivamente, as leis formais, elaboradas segun
do o processo legi�lativo. Atos administrativos em geral, adotados pelo Poder 
Público, também podem ter a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Poder 
Judiciário, tanto na via concreta, quanto na via abstrata. Resoluções dos tribunais 
do Judiciário, decretos e portarias do Executivo, e outros atos não formalmente 
legislativos podem, dependendo de seu conteúdo, ser impugnados em ação direta 
de inconstitucionalidade, ou atacados em ações próprias, na via difusa. 

Apresentamos, a seguir, um bosquejo histórico da evolução dos sistemas 
de fiscalização dai.yalidade das leis no Brasil, desde a Constituição de 1 824 
(que sequer previà o controle judicial de constitucionalidade), até a Carta 
vigente, que contempla um complexo e abrangente sistema de fiscalização 
jurisdicional. 

8.1 . A Constituição de 1 824 

A Constituição do Império não contemplava qualquer sistema asseme
lhado aos atualmente conhecidos modelos de controle da constitucionalidade. 
Outorgava, tão somente, ao Poder Legislativo a competência para "fazer leis, 
interpretá-las, suspendê-las e revogá-las", bem como para "velar na guarda 
da Constituição" (art. 1 5). 

Essa concepção de Estado inspira-se marcadamente na doutrina francesa de 
separação rígida eritre os poderes, não admitindo a possibilidade de um poder 
invalidar os atos de competência de um outro. Segundo essa ideologia, se tal 
prerrogativa fosse conferida a um dos Poderes da República, este sobrepujaria 
todos os demais, destruindo o equilíbrio e a hannonia que deveria existir entre 
eles a fim de se evitar os abusos resultantes da concentração de poderes. 

Dessa forma, a Constituição Imperial outorgava competência ao próprio 
Poder Legislativo para a fiscalização de seus atos e aferição de sua compati
bilidade com a Constituição, ou seja, a validade das leis era controlada pelo 
próprio órgão encarregado da elaboração normativa. Não se reconhecia ao 
Poder Judiciário competência para afastar a aplicação de normas que pudes
sem ser consideradas inconstitucionais, não existindo, portanto, nem mesmo 
o mais rudimentar. modelo de controle judicial de constitucionalidade. 

8.2. A Constituição de 1 89 1  

A Constituição de 1 89 1 ,  profundamente influenciada pelo constitucionalis
mo dos Estados Unidos da América, abandona o sistema estritamente político 
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de controle da constitucionalidade - albergado pela Constituição anterior, na 
qual somente o Legislativo realizava a fiscalização da validade de suas pró
prias leis - e passa a outorgar competência ao Poder Judiciário para afastar 
a aplicação, a um caso concreto, da lei que ele considerasse inconstitucional. 

Inaugurava-se, assim, um abrangente sistema de controle judicial difuso 
no Brasil, atribuindo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, federais ou 
estaduais, a competência para aferir a compatibilidade das leis com a Cons
tituição, desde que houvesse provocação nesse sentido. 

Ressalte-se, entretanto, que a arguição de inconstitucionalidade somente 
era possível na via incidental, diante de um càso concreto, mediante provo
cação dos litigantes diretamente interessados. A declaração da inconstitucio
nalidade da lei, portanto, em nenhuma hipótese a retirava do ordenamento 
jurídico, mas, tão somente, afastava a sua aplicação ao caso concreto. Não 
havia a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade abstrata, de uma 
lei em tese, independentemente de interesses subjetivos específicos, mediante 
ação direta. 

8.3. A Constituição de 1 934 

A Constituição de 1 934 introduziu profundas alterações no sistema judi
cial de fiscalização das leis no Brasil, criando novos mecanismos de atuação 
do Poder Judiciário. 

Foi com a Carta de 1934 que passou a integrar nosso sistema de con
trole a denominada "reserva de plenário", segundo a qual somente a maioria 
absoluta dos membros dos diversos Tribunais do Poder Judiciário dispõe de 
competência para declarar a inconstitucionalidade das leis e atos normativos 
do Poder Público - fortalecendo sensivelmente o princípio da presunção de 
constitucionalidade das leis, em favor da segurança jurídica. 

Foi nessa Constituição, também, que primeiro apareceu a possibilidade 
de atribuição de efeitos gerais à pronúncia de inconstitucionalidade, embora 
necessária, para tanto, a intervenção do Poder Legislativo. Com efeito, a Carta 
atribuiu competência ao Senado Federal para suspender a execução de uma 
lei, com eficácia erga omnes, em face da declaração de sua inconstituciona
lidade pelo Poder Judiciário, proferida em um · caso concreto. 

Foi, ainda, criada a denominada representação interventiva, ação com a 
finalidade preclpua de fiscalizar o procedimento de intervenção da União em 
ente federativo, nas hipóteses constitucionalmente previstas. 

Por fim, foi esse mesmo texto constitucional que instituiu o mandado de 
segurança, remédio judicial de proteção a direito líquido e certo do indivíduo 
contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. 
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8.4. A Constituição de . 1 937 
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A Constituição de 1 937 - como se deu em praticamente todos os campos 
- representou um retrocesso no sistema de controle de constitucionalidade 
no Brasil. 

Conquanto tenha preservado o . controle judicial difuso, o poder consti
tuinte usurpado enfraqueceu muito a competência do Judiciário relativamente 
à declaração de inconstitucionalidade das leis - e, de um modo geral, quase 
aboliu o princípio da separação entre os Poderes - uma vez que, no parágrafo 
único de seu art. 96, a Polaca assim dispunha: 

Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionali
dade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja 
necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de 
interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da Repú
blica submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a 
confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 
ficará sem efeito a decisão do Tribunal. 

Com isso, na prática, o Presidente da República passou a ter poderes 
para submeter novamente ao Parlamento a lei já declarada inconstitucional 
pelo Poder Judiciário. Caso confirmada pelo Parlamento a legitimidade da 
norma, esta voltaria a ser aplicada, desconsiderando-se a decisão do Judi
ciário em contrário. 

Também nessa Constituição o mandado de segurança perdeu a qualidade 
de garantia constitucional, passando a ser disciplinado pela legislação ordi
nária. Ao tratar do mandado de segurança, o legislador ordinário excluiu da 
sua apreciação os atos do Presidente da República, dos Ministros de Estado, 
dos Governadores e interventores dos estados. 

Deixou de constar do texto constitucional, também, a competência do 
Senado Federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a representação interventiva. 

8.5. A Constituição de 1 946 ' 

A Constituição de 1946 trouxe de volta as disposições suprimidas pela 
Carta outorgada de 1 937. O controle judicial difuso voltou a ser exercido 
com exclusividade pelo Poder Judiciário, sem possibilidade de outro Poder 
tornar "sem efeito" as suas decisões. 

Restaurou-se, também, a competência do Senado Federal para suspender 
a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 



798 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

(sempre no controle difuso, porquanto inexistente, até aqui, o controle abs
trato no Brasil). 

A representação interventiva, para intervenção federal, foi modificada, 
condicionando-se a decretação da intervenção à manifestação prévia do Su
premo Tribunal Federal. A legitimação para a representação de inconstitucio
nalidade perante o Supremo Tribunal Federal foi confiada ao Procurador-Geral 
da República (art. 8.0, parágrafo único). 

8.6. A Emenda Constitucional 1 6/1 965 

A Emenda Constitucional 16/ 1 965, introduziu em nosso ordenamento o 
controle abstrato de normas. A competência foi atribuída ao Supremo Tribunal 
Federal para julgamento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) de nor
mas federais e estaduais em face da Constituição Federal, sendo a legitimação 
para a propositura conferida exclusivamente ao Procurador-Geral da República. 

Somente a partir dessa emenda o sistema jurídico brasileiro passou a 
admitir a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade em tese de 
atos normativos do Poder Público, mediante controle concentrado, pela via 
direta - e não mais somente diante de casos concretos, pela via incidental. 

8.7. A Constituição de 1 967/1 969 

A Constituição de 1 967 (assim como a Emenda Constitucional 1 / 1 969) 
manteve o controle judicial, nos critérios concreto e abstrato, tal como 
previsto anterionnente na Constituição de 1 946, após a Emenda 1 6/ 1 965. 
Não houve inovações merecedoras de registro em matéria de jurisdição 
constitucional. 

A respeito do controle abstrato nas Constituições de 1 946 (a partir da 
EC 1 6/ 1965) e de 1 967/ 1969, é oportuno transcrever este registro de Gilmar 
Ferreira Mendes: 

De anotar, porém, que o maior mérito da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, sob o império das Constituições de 
1946 (Emenda n.º 1 6, de 1 965) e de 1 967/69, está relacionado 
com a definição da natureza jurídico-processual do processo 
de controle abstrato. A identificação da natureza objetiva desse 
processo, a caracterização da iniciativa do Procurador-Geral da 
República como simples impulso processual e o reconhecimento 
da eficácia erga omnes das decisões de mérito proferidas nesses 
processos pelo Supremo Tribunal Federal configuraram, sem 
dúvida, conquistas fundamentais para o mais efetivo desenvol
vimento do controle de constitucionalidade no Brasil. 
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8.8. A Constituição de 1 988 
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Da análise do até aqui exposto, percebemos que o Brasil inicialmente 
adotou o sistema norte-americano de controle de constitucionalidade (controle 
judicial difuso), evoluindo aos poucos para um sistema misto e peculiar, que 
combina o modelo d ifuso, por via incidental, com o critério concentrado, 
por via de ação direta. 

A Constituição Federal de 1 988 manteve em sua plenitude o controle 
difuso, conferindo a todos os órgãos do Poder Judiciário competência para, 
diante de um caso concreto, reconhecer a inconstitucionalidade das leis. 
Manteve, também, o controle abstrato pelo qual é possível, mediante ação 
direta, a solução de uma controvérsia constitucional, em tese, acerca da 
compatibilidade de uma lei com a Constituição. 

Observa-se, contudo, que a Carta vigente trouxe relevantes alterações, 
sobretudo, à fiscalização abstrata, valorizando sensivelmente esse critério de 
controle, ampliando e fortalecendo sobremodo a via de ação direta. 

De pronto, constata-se a grande ampliação do número de legitimados para 
a instauração do controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal (CF, 
art. 1 03,  1 ao IX), via ação direta de inconstitucionalidade (ADI), quebrando 
o monopólio, até então existente, do Procurador-Geral da República. O rol 
de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(CF, art. 1 03,  1 ao IX) contempla algumas centenas de órgãos, pessoas e 
entidades. Abrange todos os partidos políticos com representação no Con
gresso Nacional, as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito 
nacional, os governadores dos Estados e do Distrito Federal, as Mesas das 
Assembleias Legislativas, entre outros. 

A par disso, o constituinte de 1 988 estabeleceu novas ações específicas 
no âmbito do controle concentrado, como a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF), de competência originária do Supremo Tribunal 
Federal. São legitimados à propositura dessa ação, visando a evitar ou reparar 
lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição Federal de 1 988, 
os mesmos órgãos, pessoas e entidades aptos a promover a ação direta de 
inconstitucionalidade. A ADPF, prevista no texto originário da Constituição 
Federal (art. 1 02, § l .º), foi disciplinada pelo legislador ordinário por meio 
da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1 999. 

Outra significativa inovação da Carta Política atual foi a introdução da 
denominada inconstitucionalidade por omissão, reconhecida nas hipóteses de 
inércia do legislador ordinário em face de uma exigência constitucional de 
legislar. Duas novas ações foram especialmente introduzidas com o fim de 
reparar a omissão legislativa inconstitucional: o mandado de injunção (CF; 
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art. 5 .0, LXXI) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF, 
art. 1 03, § 2.0), essa última integrante do sistema de controle abstrato de 
nonnas delineado pelo constituinte de 1 988. 

Em 1 993, por meio da Emenda Constitucional 3 ,  o legislador constituinte 
derivado criou a ação declaratória de constitucionalidade (ADC), passando a 
pennitir que seja pleiteada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal a 
declaração da constitucionalidade de uma lei ou ato nonnativo federal, com 
o fim de pôr tenno a controvérsia judicial sobre sua validade. 

Ademais, a Constituição Federal prevê que os estados-membros insti
tuam o controle abstrato em seus respectivos âmbitos, devendo estabelecer 
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais em face da Constituição estadual (CF, art. 1 25,  § 2.º). 

Pode-se concluir, dessarte, que o controle abstrato passou a desempenhar 
papel preeminente no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, 
a partir da Constituição de 1 988. Tal assertiva decorre não só do fato de 
terem sido previstas quatro ações distintas na via direta (ADI, ADO, ADC e 
ADPF), mas, também, pela ampliação dos entes legitimados para a instaura
ção desse modelo de fiscalização abstrata (art. 1 03 ,  1 ao IX). Isso representa 
uma significativa mudança de paradigma em nosso ordenamento, uma vez 
que, até o advento da atual Carta, o controle de validade das leis no Brasil 
tinha sua base no sistema difuso, de inspiração norte-americana, realizado 
no curso dos processos judiciais comuns. 

Em sua peculiar confonnação, o controle abstrato hoje existente 
também assume novo e relevante significado para o princípio federativo, 
permitindo a aferição da constitucionalidade das leis federais mediante 
requerimento de um Governador de Estado, a aferição de leis estaduais 
mediante requerimento do Presidente da República e a aferição da consti
tucionalidade de lei de um Estado mediante requerimento de Governador 
de outro Estado. 

A propositura da ação direta pelos partidos políticos com representação 
no Congresso Nacional concretiza, por outro lado, a ideia de defesa das 
minorias, uma vez que se assegura até às frações parlamentares menos re
presentativas - v.g., partido com apenas um representante em uma das Casas 
do Congresso - a possibilidade de arguir a inconstitucionalidade de lei. 

Essa ampla legitimação - aliada à maior celeridade do modelo proces
sual abstrato, dotado inclusive da possibilidade de suspensão imediata da 
eficácia  do ato normativo impugnado, mediante pedido de cautelar - faz 
com que praticamente todas as relevantes questões constitucionais atuais 
sejam solucionadas em ações diretas propostas perante o Supremo Tribunal 
Federal. 
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lmpende destacar, ainda, que, sob a vigência do texto constitucional de 
1 988, o legislador ordinário introduziu uma das mais significativas mudanças 
no controle de constitucionalidade abstrato, ao criar, entre nós, a figura da 
denominada inconstitucionalidade pro futuro. 

Com efeito, a Lei 9.868/1 999, que regulou o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionali
dade, dispôs que o Supremo Tribunal Federal poderá, ao proclamar a incons
titucionalidade de uma lei, outorgar eficácia não retroativa à sua decisão (ex 
mmc) ou até mesmo fixar um outro momento para o início de seus efeitos. 
A Lei 9.882/1 999 outorgou essa mesma competência ao Supremo Tribunal 
Federal nas decisões proferidas em sede de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF). 

Assim, a partir do ano de 1 999, passou o Supremo Tribunal Fede
ral, no âmbito do controle abstrato, a ter competência para proclamar 
a inconstitucionalidade pro futuro (ex nunc), resguardando os efeitos já 
produzidos pela lei entre o início de sua vigência e o reconhecimento de 
sua invalidade. 

Por fim, tivemos a Emenda Constitucional 45, publicada em 8 . 1 2.2004, 
que trouxe três importantes inovações ao controle de constitucionalidade das 
leis, a saber: 

a) ampliação da legitimação para a propositura da ação declaratória de cons
titucionalidade (nova redação ao art. 1 03); 

b) criação da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (art. 1 03-A); 

c) exigência do requisito "repercussão geral das questões constitucionais 
discutidas" para a admissibi lidade do recurso extraordinário (art. 1 02. 
§ 3 .º). 
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/i< · : : , :CONSTITUIÇÃO DE 1824 CONSTITUIÇÃO DE 1891 

Controle polltico: cabia ao próprio f'\t Instituição do controle judicial difuso, 
Legislativo interpretar, suspender e na via concreta. 
revogar leis. 

CONSTITUIÇÃO DE 1934 CONSTITUIÇÃO DE 1937 

0 Instituição da reserva de plenârio, 
da atuação do Senado Federal, h Retrocesso no controle de 

constitucionalidade: possibilidade de 
da representação interventiva e do o Presidente da República submeter 
mandado de segurança. ao Poder Legislativo lei jâ declarada 

Inconstitucional e fim da atuação do 
Senado Federal. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 EC 16, DE 1965 

0 Restauração das regras da h Instituição do controle abstrato: 
Constituição de 1934 e modificação na ação direta e Indireta de 
representação interventiva: legitimação inconstitucionalidade (ADIN), ao lado 
ao Procurador-Geral da República e do controle difuso. 
apreciação do STF. · 

CONSTITUIÇÃO DE 1967/1969 CONSTITUIÇÃO DE 1988 

0 Não trouxe inovações: manteve os h Manteve os controles Incidental e 
controles difuso e abstrato. abstrato, com as seguintes inovações: • Ampla legitimidade no controle 

abstrato 

• Criação da ADIN por omissão • Criação da ADPF 

• Criação da ADC (EC 3/93) 
• Criação do mandado de injunção 

• Criação da súmula vinculante (EC 
45/04) 

9. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

f'-.4. 

h 

h 

No Brasil, o controle de constitucionalidade é predominantemente realizado 
pelo Poder Judiciário, que pode atuai na via incidental - quando, diante de 
um caso concreto, qualquer juiz ou tribunal do País proclama a inconstitu
cionalidade da lei, com o fim de afastar a sua aplicação ao caso de interesse 
das partes litigantes - ou na via abstrata - quando o órgão de cúpula aprecia 
a constitucionalidade, em tese, da lei, com o fim de resguardar a harmonia 
do ordenamento jurídico. 

No controle difuso, qualquer interessado, no curso de um processo judi
cial concreto, pode suscitar, incidentalmente, uma controvérsia constitucional, 
perante qualquer órgão do Poder Judiciário. Diversamente, na via abstrata, 
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somente os legitimados pela Constituição poderão, perante o órgão de cúpula 
do Poder Judiciário, questionar a constitucionalidade, em tese, de . tuna lei. 

A via abstrata, em defesa da supremacia da Constituição Federal, pode 
ser instaurada exclusivamênte perante o Supremo Tribunal Federal, por meio 
de uma das seguintes ações diretas: 

· 
a) ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADI); 

b) ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO); 

c) ação declaratória de constitucionalidade (ADC); 

d) arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF); 

e) ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ADI interventiva). 

Além desse controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal, em 
defesa da Constituição Federal, existe o controle abstrato em cada estado
-membro e no Distrito Federal, para a defesa da respectiva Constituição 
Estadual e da Lei Orgânica, respectivamente. Esse controle abstrato estadual, 
conforme estudaremos oportunamente, é instaurado perante o respectivo 
Tribunal de Justiça, para a aferição das leis locais em face da Constituição 
Estadual (CF, art. 1 25,  § 2.0). 

Observa-se que, no Brasil, em razão da combinação dos modelos difuso 
e concentrado, todos os órgãos do Poder Judiciário exercem a jurisdição 
constitucional, haja vista que, no modelo difuso, qualquer juiz ou tribunal 
do Pais dispõe de competência para zelar pela supremacia da Constituição. 
Ademais, nem mesmo a jurisdição concentrada é privilégio exclusivo do 
Supremo Tribunal Federal, pois o Tribunal de Justiça de cada estado e do 
Distrito Federal também exerce a fiscalização concentrada da constitucionali
dade, em defesa da Constituição Estadual e da Lei Orgânica, respectivamente. 
Na realidade, somente ajurisdição concentrada em face da Constituição 
Federal é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, um aspecto interessante acerca do modo de exercício da juris
dição constitucional no nosso Pais merece nota. 

Entre nós, a regra geral é a seguinte: 

a) o controle incidental é realizado no modelo difuso ("incidental" pressupõe 
a existência de um caso concreto, envolvendo direito subjetivo, em que a 
questão constitucional não é a questão principal; "difuso" traduz a ideia 
de apreciação da matéria por mais de um órgão judicial, ou seja, a decisão 

judicial comporta recurso); 
· · 

b) a fiscalização abstrata é exercida de forma concentrada ("abstrato" implica 
a noção de que a lei é analisada quanto à sua constitucionalidade com 
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base unicamente no confronto entre o seu texto e o da Constituição, sem 
que se aprecie sua aplicação a um caso concreto, sem que exista nenhum 
direito subjetivo em jogo; "concentrado" significa que um único tribunal 
é competente para apreciar a matéria objeto da ação, sem possibilidade de 
recurso para outros tribunais). 

Entretanto, essa regra não é absoluta. 

Com efeito, existem hipóteses em que a competência para realizar o 
controle de constitucionalidade está concentrada no órgão de cúpula do Po
der Judiciário (controle concentrado), mas a ação a ele apresentada trata de 
um caso concreto, sendo a questão constitucional discutida incidentalmente 
(controle incidental). Nessas situações, o controle incidental é realizado na 
jurisdição concentrada (e não na jurisdição difusa, como é a regra). 

Exemplo dessa situação é a competência exclusiva outorgada ao Su
premo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o habeas 
corpus, o habeas data e o mandado de segurança nas hipóteses previstas 
no art. 1 02, l, "d", da Constituição Federal, quando essas ações envolvam, 
incidentalmente, apreciação de uma questão constitucional. Nessa situação, 
a jurisdição é concentrada (a competência para apreciar essas ações é 
exclusiva do Supremo Tribunal Federal), mas o controle da questão cons
titucional que tenha sido suscitada é exercido incidentalmente (porque tais 
ações somente podem ser ajuizadas diante de ofensa a direito subjetivo, 
in concreto; por isso, a questão principal concerne a um direito subjetivo 
que o autor entenda possuir, e apenas incidentalmente é posta a questão 
constitucional). 

Outro exemplo é a hipótese de controle judicial do processo legislativo 
de elaboração das leis e emendas à Constituição, em que o Supremo Tribu
nal Federal admite a impetração de mandado de segurança por parlamentar, 
com o fim de sustar o andamento da proposição legislativa. Nesse caso, o 
controle também é concentrado (pois caberã, exclusivamente, ao STF julgar o 
mandado de segurança, porquanto é da competência exclusiva desse Tribunal 
apreciar a validade dos atos e condutas emanados do Congresso Nacional, 
suas Casas, suas Comissões e seus membros), mas é realizado incidentalmente, 
diante de um caso concreto (diante de uma específica proposta de emenda 
constitucional ou projeto de lei que afronte o direito subjetivo líquido e 
certo do congressista de não participar de uma deliberação que desrespeite 
a Constituição). 

Da mesma forma, existe uma situação excepcional em que o controle 
abstrato envolve mais de um Tribunal do Poder Judiciário, ou seja, é realizado 
no modelo difuso. Cuida-se da situação em que uma lei estadual ou munici
pal é impugnada no controle abstrato (isto é, "em tese") perante o Tribunal 
de Justiça por violar dispositivo da Constituição Estadual que seja  mera 
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reprodução da  Constituição Federal .  Nesse caso, como a lei estadual ou 
municipal foi impugnada por desrespeitar dispositivo da Constituição Estadual 
que é mera reprodução de norma da Constituição Federal, contra a decisão 
proferida pelo Tribunal de Justiça será cabível recurso extraordinário para o 
Supremo Tribunal Federal. Com isso, teremos hipótese de controle abstrato 
(haja vista que a impugnação da norma perante o Tribunal de Justiça foi "em 
tese'', isto é, sem relação com nenhum caso concreto, com nenhum direito 
subjetivo) realizado de forma difusa (porque a controvérsia será apreciada 
por mais de um Tribunal do Poder Judiciário). 

Em suma, não obstante ser comum a utilização das expressões "controle 
concentrado" e "controle abstrato" como sinônimas, a verdade é que, a ri
gor, nem sempre elas coincidem, existindo, como acima visto, situações em 
que o controle é concentrado, porque efetuado exclusivamente pelo órgão 
de cúpula do Judiciário, porém concreto, envolvendo direito ou interesse 
subjetivo, e não discussão, em tese, de lei ou ato normativo. Essa mesma 
crítica é válida para o emprego das expressões "controle difuso" e "controle 
incidental" como sinônimas, pois, como visto, há hipótese de fiscalização 
abstrata no modelo difuso. 

10. FISCALIZAÇÃO NÃO JURISDICIONAL 

O controle de constitucionalidade judicial no Brasil é muito rico. Nele, 
todos os membros do Poder Judiciário exercem a jurisdição constitucional. 
Esta, a jurisdição constitucional, por sua vez, é realizada, simultaneamente, 
de forma difusa e concentrada. Ainda, a impugnação das leis e atos nor
mativos pode se dar tanto pela via incidental, como questão prejudicial nos 
casos concretos submetidos à apreciação judicial, quanto pela via abstrata, 
em ações especialmente criadas para esse fim. 

Ademais, cabe destacar que a instauração do controle abstrato por um 
dos entes constitucionalmente legitimados não obsta a possibilidade de a 
mesma norma ser impugnada simultaneamente no controle incidental, dian
te de um caso concreto. Assim, o fato de ser proposta uma ADI perante o 
Supremo Tribunal Federal contra certa lei não impede que essa mesma )ei 
seja  impugnada, no controle incidental, por qualquer pessoa que se sintà 

lesada pelos seus termos. 
· .· _ . .  · 

Mas, não só o Poder Judiciário exerce a fiscalização da constitucionali
dade das leis no nosso País. Os demais Poderes da República, Executivo e 
Legislativo, também dispõem, em situações especiais, do poder,dedisçalizar 
a validade das leis, como se verá a seguir. · · ; , . : .. · 



806 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marr:91o Alexandrino 

1 0.1 . Poder legislativo 

Na contemporânea concepção do postulado da divisão de poderes, incumbe 
ao Legislativo, precipuamente, a denominada função normativa, de elaborar 
as espécies legislativas do ordenamento jurídico. Por esse motivo, parte da 
doutrina refuta a possibilidade de atuação desse poder como fiscalizador da 
validade das leis, sob o fundamento de que não se pode considerar como 
fiscalização da constitucionalidade a manifestação acerca da validade de uma 
nonna emitida pelo próprio poder encarregado de elaborar essa nonna. A 
função de elaboração normativa seria, assim, incompatível com a função de 
fiscalizar a validade dessas mesmas normas, ante a ausência de imparcialidade 
e independência do órgão fiscalizador. 

Em que pese a objeção acima registrada, o fato é que, na vigência da 
Carta Política de 1 988, o Poder Legislativo dispõe de certas competências que, 
irrefutavelmente, consubstanciam juízo sobre a constitucionalidade das leis. 

A primeira manifestação do Poder Legislativo apontada como fiscalização 
da constitucionalidade ocorre nos trabalhos da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), no âmbito das Casas do Congresso Nacional. 

Essa Comissão, presente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
manifesta-se sobre as proposições submetidas à apreciação do Poder Legislati
vo (projetos de lei, propostas de emenda à Constituição etc.), podendo concluir, 
por meio de parecer, pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade 
da matéria examinada. A previsão para esse exame de constitucionalidade 
está nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados (art. 53,  III) e do 
Senado Federal (arts. 1 0 1 ,  I, e 253). 

A fiscal ização da CCJ consubstancia controle polftico preventivo de cons
titucionalidade, tendo por objeto evitar que ingresse no ordenamento jurídico 
espécie normativa com algum vício de inconstitucionalidade. 

Outro juízo de constitucionalidade manifestado pelo Poder Legislativo 
está prescrito no art. 49, V, da Constituição Federal. 

Esse dispositivo autoriza o Congresso Nacional a sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da 
delegação legislativa. Tal poder conferido ao Legislativo é denominado por 
parte da doutrina "veto legislativo". 

Desse modo, por força do art. 49, V, da Constituição, em duas hipóteses 
o Poder Legislativo tem competência para sustar atos inconstitucionais do 
Executivo: 

a) quando o Poder Executivo exorbita dos limites do poder regulamentar, na 
edição de atos infralegais regulamentares; 
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b) quando o Poder Executivo exorbita dos limites da delegação legislativa, na 
edição de leis delegadas. 

A primeira hipótese diz respeito à fiscalização legislativa do exercício do 
poder regulamentar pelo chefe do Executivo. É sabido que vigora entre nós, como 
elemento inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade (supremacia 
da lei ou império da lei), em razão do qual o indivíduo só poderá ser obrigado 
a fazer ou deixar de fazer algo se a lei assim determinar (CF, art. 5.0, II). 

Ressalvada a hipótese extremamente restrita de edição de decretos au
tônomos (CF, art. 84, VI), o Chefe do Poder Executivo só poderá expedir 
decretos para a fiel execução das leis, os denominados decretos regulamen
tares (CF, art. 84, IV). 

O decreto regulamentar, como se sabe, não é ato normativo primário 
(não deriva diretamente da Constituição), mas dependente da lei, ou seja, 
é expedido em função de uma lei e a ela é inteiramente subordinado. Sua 
função é regulamentar, explicitar, desdobrar o conteúdo da lei, facilitando e 
uniformizando a sua aplicação. Jamais poderá o decreto regulamentar con
trariar ou ultrapassar os ditames da lei, criando ou suprimindo direitos ou 
obrigações novos, não previstos no texto legal. Se isso ocorrer, o decreto 
poderá, com base no art. 49, V, da Constituição, ser sustado pelo Congres
so Nacional, uma vez que se trata de exercício, pelo Chefe do Executivo, 
de competência não prevista na Carta da República, vale dizer, de atuação 
inconstitucional do Presidente da República. 

A segunda hipótese versa sobre a edição de leis delegadas pelo Chefe 
do Executivo. As leis delegadas são elaboradas a partir de uma autorização 
dada pelo Congresso Nacional ao Presidente da República para legislar sobre 
determinada matéria, nos termos do art. 68 da Constituição Federal. 

A delegação do Congresso Nacional, efetivada por meio de resolução, 
especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Enfim, a delegação 
legislativa deve ter conteúdo determinado, preciso, definido, não podendo 
constituir um "cheque em branco" para a atuação legislativa do Presidente 
da República. 

Caso o Chefe do Executivo extrapole o objeto da delegação, legislando 
além dos limites traçados pela resolução, o Congresso Nacional poderá, por 
ato próprio, sustar os efeitos da lei delegada exorbitante. 

O ato do Congresso Nacional surtirá efeitos não retroativos (ex nunc), 
porquanto não se cuida de pronúncia de inconstitucionalidade, mas sim de 
sustação de eficácia. De toda sorte, por força desse dispositivo constitucional 
(art. 49, V), o Congresso Nacional não precisa recorrer ao Poder Judiciário 
para paralisar os efeitos do ato normativo ou da lei delegada exorbitante. O 
próprio Parlamento, por decreto legislativo, pode sustar os seus efeitos. 



808 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

A apreciação das medidas provisórias adotadas pelo Chefe do Executivo 
(CF, art. 62) também é apontada como manifestação do Legislativo na fisca
lização da constitucionalidade, uma vez que da apreciação legislativa poderá 
resultar a rejeição total da medida provisória, seja pelo desatendimento dos 
pressupostos constitucionais para sua adoção (relevância e urgência), seja  
por entender o Congresso que a medida provisória contraria materialmente 
a Constituição. 

Uma última hipótese apontada pela doutrina como típica atuação do Poder 
Legislativo na efetivação de controle de constitucionalidade corresponde ao 
exercício da competência de que dispõe o Senado Federal para suspender a 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 52, X). Com efeito, essa 
atuação do Senado Federal - que será detalhadamente estudada adiante, ao 
tratarmos do controle de constitucionalidade incidental - configura típico 
controle político repressivo de constitucionalidade. 

Deve-se salientar que todas essas manifestações do Poder Legislativo -
fiscalização da CCJ, sustação do ato exorbitante do Executivo, apreciação de 
medida provisória e suspensão da execução de lei declarada inconstitucional 
pefo STF - não são dotadas de força definitiva, vale dizer, não afastam a 
possibilidade de ulterior apreciação judicial. 

Assim, a manifestação da CCJ pela constitucionalidade da proposição a 
ela submetida não afasta a competência do Poder Judiciário para, ulterior
mente, declarar inconstitucional a lei resultante. 

A conversão em lei de uma medida provisória pelo Congresso Nacional 
não obsta a ulterior declaração da inconstitucionalidade dessa lei pelo Poder 
Judiciário, caso seja  provocado. 

A resolução do Senado Federal que suspende a execução de lei declarada 
inconstitucional em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, na forma 
do art. 52, inciso X, da Constituição da República, pode ser submetida à 
apreciação do Poder Judiciário. 

Da mesma forma, a ausência de sustação de uma lei delegada exorbitante 
da delegação legislativa não interdita a eventual declaração de inconstitu
cionalidade dessa mesma lei pelo Poder Judiciário, seja em razão de seu 
conteúdo, seja por desrespeito aos requisitos formais do processo legislativo 
dessa espécie normativa. 

Ademais, entende o STF que o próprio ato do Congresso Nacional (decreto 
legislativo), que, nos termos do art. 49, V, da Carta Política, susta os efeitos 
de ato do Poder Executivo, está sujeito ao controle repressivo judicial. 

Isso significa que, editado o decreto legislativo de sustação pelo Con
gresso Nacional, poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a 
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declaração de inconstitucionalidade desse ato, por meio de ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI), ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 
Caso a Corte julgue a ADI procedente, o decreto legislativo será fulminado 
(eficácia erga omnes) e o ato do Poder Executivo, que estava com a eficácia 
sustada, retomará seus plenos efeitos. 

Dois outros pontos acerca da atuação do Poder Legislativo merecem 
destaque. 

Primeiro, a inexistência, entre nós, da possibilidade de se suspender, 
mediante ato do Poder Legislativo, decisão judicial que tenha declarado a 
inconstitucionalidade de ato normativo. 

Essa odiosa prática, típica de Estado antidemocrático, já existiu no Brasil, 
sob a égide da Constituição de 1 937, quando o Parlamento tinha competência 
para confirmar a validade de uma lei, cassando decisão anterior do Poder 
Judiciário em sentido contrário. Permitia-se ao Poder Legislativo a "constitu
cionalização" de normas consideradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. 

Atualmente é incontroverso que esse instituto não poderia ser introdu
zido no Brasil, ainda que por meio de emenda à Constituição, por força da 
cláusula pétrea que inibe a deliberação sobre emenda tendente a abolir a 
separação dos poderes (CF, art. 60, § 4.0, I II). 

Segundo, o fato de que em nosso sistema jurídico não se admite a decla
ração da inconstitucionalidade (nulidade) de lei ou de ato normativo com força 
de lei por lei ou ato normativo posteriores. 12 Esse controle de constituciona
lidade, de forma definitiva, é da competência exclusiva do Poder Judiciário. 
Não é legítimo, portanto, ao Poder Legislativo declarar, por meio de nova 
lei, a nulidade de lei anterior, sob alegação de incompatibilidade desta com a 
Constituição. Eventual ato legislativo nesse sentido será interpretado como ato 
de mera revogação da lei anterior, com eficácia prospectiva (ex nunc). 

CONTROLE 
DO LEGISLATIVO 

CCJ 

VETO LEGISLATIVO 

APRECIAÇÃO 
DE MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 

ATUAÇÃO DO 
SENADO 
FEDERAL 

Apreciação preventiva das proposições 
submetidas à deliberação do Poder Legislativo. 

Sustação dos atos normativos do Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar. 

O Poder Legislativo aprecia as MP, sob os 
aspectos formal e material. 

O Senado pode suspender a execução de lei 
declarada inconstitucional em decisão definitiva 
pelo STF. 

12 ADIMC 221/DF, rei. Min. Moreira Alves, 29.03.1 990. 
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1 0.2. Poder Executivo 

A doutrina aponta três situações em que o Poder Executivo atua como 
fiscal da validade das leis. 

A primeira diz respeito ao exercício do poder de veto com fundamento na 
inconstitucionalidade, nos termos do art. 66, § 1 .0, da Constituição Federal. 

Dispõe o § 1 .º do art. 66 da Constituição Federal que compete ao 
Presidente da República vetar projeto de lei, total ou parcialmente, quando 
entendê-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário ao interesse público 
(veto político). 

Observa-se, assim, que um dos motivos que autorizam o veto do Pre
sidente da República ao projeto de lei é o entendimento de que ele é in
constitucional. 

É sabido que no. Brasil o processo de criação das leis se encerra, em 
regra, com a sanção do Presidente da República, quando ele manifesta sua 
concordância com o projeto aprovado pelo Legislativo. Não seria razoável, 
pois, admitir-se que o Presidente da República, participante do processo 
legislativo, permanecesse inerte frente a um projeto que ele entenda desres
peitar a Constituição, e que, caso convertido em lei, gozaria da denominada 
presunção de constitucionalidade. Diante dessa situação, deve o Chefe do 
Poder Executivo vetar o projeto de lei, evitando a formação de uma espécie 
normativa contrária ao texto constitucional. 

Essas mesmas considerações valem, evidentemente, para o Chefe do Poder 
Executivo nos estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios, que 
também exerce o poder de veto a projeto de lei do respectivo ente político. 

A doutrina brasileira tem reconhecido nesse ato do Chefe do Executivo 
- veto jurídico ao projeto de lei - espécie de controle preventivo de cons
titucionalidade, que tem por objeto evitar que ingresse no mundo jurídico 
norma incompatível com a Constituição. 

Ainda sobre o assunto, é importante ressaltar que o veto do Chefe do Poder 
Executivo não possui força definitiva, porque pode ser superado pelo Poder 
Legislativo. No âmbito federal, a manifestação do Presidente da República será 
objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, que, nos termos do art. 66, § 
4.º, da Carta Política, poderá rejeitar o veto pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, em sessão conjunta. O mesmo ocorre com o veto do Governador 
e do Prefeito, que será apreciado pelo Poder Legislativo local, podendo ser 
superado por maioria absoluta dos votos dos respectivos parlamentares. 

A segunda hipótese de fiscalização da constitucionalidade pelo Executivo 
diz respeito à possibilidade de inexecução pelo Chefe do Poder Executivo 
de lei por ele considerada inconstitucional. 
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O Poder Executivo, assim como os demais Poderes da República, está 
obrigado a agir nos estritos termos prescritos pela Constituição Federal. Não 
seria razoável, portanto, pretender-se obrigar o Chefe do Poder Executivo a dar 
cumprimento a uma lei que ele entenda flagrantemente inconstitucional. 

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
chefe do Poder Executivo pode determinar aos seus órgãos subordinados que 
deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que 
considere inconstitucionais.13 

Concede-se, nesse caso, ao Chefe do Poder Executivo, um poder de 
autodefesa, para melhor atender ao interesse público, admitindo-se, excep
cionalmente, a negativa de aplicação da lei considerada inconstitucionai. 

Ressalte-se, apenas, que essa competência é exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo (Presidente da República, Governador ou Prefeito), o que veda a 
possibilidade de qualquer funcionário administrativo subalterno descumprir a 
lei sob a alegação de inconstitucionalidade. Ós demais servidores do Poder 
Executivo, sempre que vislumbrem vício de inconstitucionalidade legislativa, 
podem propor a sujeição da matéria ao chefe desse Poder. 

É importante anotar, também, que essa competência da autoridade máxima 
do Poder Executivo somente poderá ser exercida caso inexista manifestação 
definitiva e vinculante do Poder Judiciário sobre a constitucionalidade da lei. 
Se já houver decisão definitiva do Poder Judiciário pela validade da lei, não 
poderá o Chefe do Executivo descumpri-Ia. Tal desobediência, se perpetrada 
pelos Governadores ou Prefeitos, enseja  intervenção, nos termos, respectiva
mente, do art. 34, VI, e do art. 35,  IV, da Constituição da República. 

Da mesma forma, se for determinada a não aplicação da lei, no âmbito 
administrativo, pela autoridade máxima do Poder Executivo e, ulteriormente, 
o Judiciário vier a considerar a lei constitucional, aquela autoridade deverá 
restabelecer, de imediato, a sua aplicação. 

O Poder Executivo também fiscaliza a obediência à Constituição Federal 
por meio do processo de intervenção, haja vista que este funciona como meio 
excepcional de controle de constitucionalidade, como medida última para o 
restabelecimento da observância da Constituição por um ente federado. Nos 
termos do art. 84, X, da Carta da República, compete privativamente ao 
Presidente da República decretar e executar a intervenção federal nos estados 
e no Distrito Federal (e, ainda, nos municípios localizados em Territórios 
Federais). Se a intervenção for em município localizado em estado-membro, 
a competência para sua decretação e execução é exclusiva do respecti�o 

Governador (CF, art. 35). 

. {  Í.:'. H 
13 ADIMC 221/DF. rei. Min. Moreira Alves, 29.03.1990. 
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VETO DO � O Chefe do Executivo pode vetar o projeto de lei - CHEFE DO por entendê-lo Inconstitucional. 
EXECUTIVO 

1 CONTROLE � INAPLICAÇÃO DE O Chefe do Executivo - federal, estadual ou 
'-- LEI PELO CHEFE - municipal - pode afastar a aplicação de lei por ele 

DO EXECUTIVO 
DO EXECUTIVO considerada inconstitucional. 

Nas hipóteses constitucionalmente admitidas, o 
PROCESSO DE r- Chefe do Executivo pode decretar a Intervenção, 
INTERVENÇÃO como meio de restabelecer o cumprimento da 

1 0.3. Tribunais de contas 

Constituição. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tribunais 
de contas, no desempenho de suas atribuições constitucionais, possuem 
competência para realizar o controle de constitucionalidade das leis e atos 
normativos do Poder Público, podendo afastar a aplicação daqueles que en
tenderem inconstitucionais. 14 

Exemplificando, suponha que determinada Corte de Contas - da União, 
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios - esteja apreciando um 
processo de aposentadoria de servidor público e que recentemente tenha 
sido publicada uma lei que incida sobre a questão. Nessa hipótese, caso a 
Corte entenda que essa lei é inconstitucional, poderá, por maioria absoluta 
de votos (CF, art. 97), declará-la inconstitucional, afastando a sua aplicação 
ao caso concreto. 

Destacamos, porém, que essa atuação dos tribunais de contas não afasta 
a possibilidade de posterior apreciação da lei ou ato normativo pelo Poder 
Judiciário, se provocado. 

1 1 .  CONTROLE DIFUSO 

1 1 . 1 .  Introdução 

O controle de constitucionalidade difuso tem sua origem nos Estados 
Unidos da América (EUA) - sendo, por esse motivo, conhecido como sistema 
americano de controle - e baseia-se no reconhecimento da inconstituciona
l idade de um ato normativo por qualquer componente do Poder Judiciário, 

14 STF, Súmula 347: ·o Tribunal de Contas, no exerclcio de suas atribuições, pode apreciar 
a constituclonalldade das leis e dos atos do Poder Público." 
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juiz ou tribunal, em face de um caso concreto submetido a sua apreciação. 
O órgão do Poder Judiciário, declarando a inconstitucionalidade de norma 
concernente ao direito objeto da lide, deixa de aplicá-la ao caso concreto. 

Por outras palavras, na discussão de uma relação jurídica qualquer, sub
metida à apreciação do Poder Judiciário, suscita-se a dúvida sobre a consti
tucionalidade de um ato normativo relacionado com a lide. Surge, então, a 
necessidade de o Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade de tal ato 
normativo para proferir a sua decisão no processo. Ao apreciar a questão 
constitucional, como antecedente necessário e indispensável ao julgamento do 
mérito do caso em exame, o juiz ou tribunal estará realizando o denominado 
controle difuso. 

É fácil notar, pois, que, no controle difuso, quando o autor da ação 
procura a tutela do Poder Judiciário, sua preocupação inicial não é com a 
inconstitucionalidade da lei em si. Seu objetivo é a tutela de um determinado 
direito concreto, que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão por alguém 
(a outra parte na ação). A constitucionalidade só é apreciada porque esse 
direito pretendido envolve a aplicação de uma lei, e essa lei é inquinada de 
inconstitucional pela parte que pretende vê-la afastada. 

Então, sendo arguida a inconstitucionalidade da norma, o juiz, para 
reconhecer ou negar o direito do autor, vê-se obrigado a examinar a ques
tão de constitucionalidade suscitada. Por isso se diz que no controle difuso 
o objeto da ação não é a constitucionalidade em si, mas sim uma relação 
jurídica concreta qualquer. 

Pela mesma razão, tal controle é também denominado: incidental, inci
denter tantum, por via de exceção, por via de defesa, concreto ou . indireto. 
Todas essas designações remetem ao fato de que, no controle difuso, a 
controvérsia sobre a constitucionalidade representa uma questão acessória 
(um incidente) a decidir, surgida no curso de uma demanda judicial que tem 
como objeto principal o reconhecimento ou a proteção de um direito alegado 
em um caso concreto. 

Exatamente por surgir no curso de um processo comum, o controle de 
constitucionalidade difuso pode ser exercido por qualquer órgão do Poder 
Judiciário. Qualquer órgão jurisdicional, juiz ou tribunal, poderá examinar a 
constitucionalidade da lei e, portanto, declará-la inconstitucional, com o fito de 
afastar a sua aplicação ao caso concreto por ele apreciado. Os juízes de primeiro 
grau, os diversos tribunais do País, todos têm aptidão para decidir, no âmbito 
de sua competência, sobre a constitucionalidade das leis no controle difuso. 

Evidentemente, as decisões sobre a constitucionalidade proferidas pelos 
órgãos inferiores do Poder Judiciário não são, em princípio, definitivas, podendo 
a controvérsia ser levada, em última instância, ao conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário (CF, art. 1 02,  I I I). 
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Em suma, quando o Poder Judiciário aprecia uma controvérsia consti
tucional suscitada diante de um caso concreto a ele submetido, em sede de 
ações diversas (mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação 
civil  pública, ação popular, ação ordinária etc.), estamos diante do denomi
nado controle difuso. 

1 1 .2.  Legitimação ativa 

Como o controle de constitucionalidade incidental dá-se no curso de uma 
ação submetida à apreciação do Poder Judiciário, todos os intervenientes 
no procedimento poderão provocar o órgão jurisdicional para que declare a 
inconstitucionalidade da nonna no caso concreto. 

Dessa forma, têm legitimidade para iniciar o controle de constitucionali
dade concreto: as partes do processo, os eventuais terceiros admitidos como 
intervenientes no processo e o representante do Ministério Públ ico que oficie 
no feito, como fiscal da lei (custos legis). 

Ademais, o juiz ou tribunal, de oficio, independentemente de provocação, 
poderá declarar a inconstitucional idade da lei, afastando a sua aplicação ao 
caso concreto, já que esses têm por poder-dever a defesa da Constituição. 

Note-se que a declaração da inconstitucionalidade no caso concreto não 
está dependente do requerimento das partes ou do representante do M inistério 
Público. Ainda que estes não suscitem o incidente de inconstitucionalidade, 
o magistrado poderá, de oficio, afastar a apl icação da lei ao processo, por 
entendê-la inconstitucional. 

Em síntese, dispõem de legitimação para suscitar o incidente de incons
titucionalidade: 

a) as partes do processo; 

b) terceiros admitidos como intervenientes no processo; 

c) o representante do Ministério Público; 

d) o juiz ou tribunal, de oficio. 

1 1 .3. Espécies de ações judiciais 

O controle de constitucionalidade incidental pode ser iniciado em toda e 
qualquer ação submetida à apreciação do Poder Judiciário em que haja um 
interesse concreto em discussão, qualquer que seja a sua natureza. Ações de 
natureza cível, criminal, administrativa, tributária, trabalhista, eleitoral etc. 
- todas se prestam à efetivação do controle de constitucionalidade concreto. 
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Não interessa sequer a espécie de processo, podendo ser suscitado o inci
dente de inconstitucionalidade em processos de conhecimento, de execução ou 
cautelar, seja qual for a matéria discutida. Desse modo, ações como o mandado 
de segurança, o habeas corpus, a ação popular, a ação ordinária etc. - todas 
são idôneas para a efetivação do controle de constitucionalidade concreto. 

Muito se discutiu a respeito de ser, ou não, a ação civi l  pública ins
trumento idôneo para a realização do controle de constitucionalidade das 
leis. Isso porque, como a decisão proferida nessa ação coletiva é dotada de 
eficácia geral (erga omnes), muitos entenderam que o exercício do controle 
de constitucionalidade no seu bojo implicaria flagrante usurpação de com
petência do Supremo Tribunal Federal, já que essa eficácia geral é própria 
da jurisdição concentrada exercida por esta Corte Maior. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de 
que a ação civi l  pública pode ser util izada como instrumento de controle 
de constitucionalidade, desde que com feição de controle incidental,  i sto é ,  
desde que tenha como pedido principal certa e concreta pretensão e, apenas 
como fundamento desse pedido, seja suscitada a inconstitucionalidade da le i  
em que se funda o ato cuja  anulação é pleiteada. 

O que não se admite é o uso da ação civil pública como sucedâneo da 
ação di reta de inconst itucional idade, i sto é, tendo por objeto principal a de
claração da inconstitucional idade, em tese, de lei ou ato normativo do Poder 
Público, haja  vista que, nessa s i tuação, haveria usurpação da competênc ia  
privativa do  Supremo Tribunal Federal para realizar a jurisdição abstrata, 
com eficácia geral, em face da Constituição Federal .  

Para ilustrar, o Ministério Público poderia, por exemplo, aj uizar uma ação 
civ i l  pública visando à anulação de um concurso público estadual, realizado 
com base em lei supostamente inconstitucional aprovada pelo respectivo 
estado-membro. Nessa s ituação, o magistrado poderá, incidentalmente, de
clarar a inconstitucionalidade da lei estadual e, em decorrência, determinar 
a anulação do respectivo concurso público, com efeitos exclusivamente para 
as partes alcançadas pela ação, naquele caso concreto. 

Note-se que, nesse exemplo, o pedido principal da ação civi l  públ ica 
não é a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual em s i ,  mas sim a 
anulação do concurso público. Vale dizer, a lei não foi i mpugnada em tese, 
abstratamente, mas sim diante de um caso concreto, sendo o requerimento da 
declaração de inconstitucionalidade da lei mero incidente, como fundamento 
para a anulação do certame. 

Por fim, vale lembrar que o controle incidental poderá ter como objeto 
toda e qualquer espécie normativa (leis e atos administrativos normativos 
em geral), editada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
municípios. Significa dizer que qualquer juiz ou tribunal poderá, respeitada 
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a sua esfera de competência, apreciar a validade de quaisquer leis ou atos 
administrativos federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive daqueles 
editados sob a égide de Constituições pretéritas, neste caso para afirmar a 
sua recepção (ou revogação) pela Carta de 1 988. 

1 1 .4. Competência 

No controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário, juiz ou tribunal, 
poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei, com o fim de afastar a 
sua aplicação ao caso concreto. 

No primeiro grau, o juiz singular é competente para examinar a questão 
constitucional suscitada no caso concreto a ele submetido. Se o magistrado 
entender que a lei desrespeita a Constituição, deverá proclamar a sua incons
titucionalidade, não a aplicando ao caso concreto em questão. 

Da mesma forma, todos os tribunais do Poder Judiciário são competen
tes para declarar a inconstitucionalidade das leis e atos nonnativos do Poder 
Público atinentes aos processos a eles submetidos. Os tribunais de segundo 
grau, os tribunais superiores e o próprio Supremo Tribunal Federal realizam 
controle difuso de constitucionalidade, nos casos concretos submetidos a sua 
apreciação. 

Entretanto, os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade das 
leis e demais atos do Poder Público pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros ou pela maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial. 
Essa regra especial para a declaração da inconstitucionalidade pelos tribunais, 
denominada "reserva de plenário'', será examinada no subitem seguinte. 

1 1.4.7. Declaração da inconstitucionalidade pelos tribunais - a reserva de 
plenário 

Confonne visto, no âmbito do controle difuso qualquer órgão do Poder 
Judiciário, juiz ou tribunal, possui competência para declarar a inconstitucio
nalidade de uma lei ou ato normativo conflitantes com a Constituição, com 
o fim de afastar a sua aplicação ao caso concreto. 

Um juiz de primeiro grau, portanto, de acordo com sua livre convicção, 
poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei, negando-lhe aplicação ao 
caso concreto. Deverá, apenas, motivar sua decisão, por força do art. 93, inciso 
IX, da Carta da República, que impõe a obrigatoriedade de fundamentação 
para todos os julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. 

No entanto, em relação à atuação dos tribunais, a Constituição Federal 
contém regra específica para a declaração de inconstitucionalidade, conhecida 
como "reserva de plenário", expressamente consagrada no seu art. 97: 
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Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus mem
bros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os 
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público. 

817 

A reserva de plenário, pois, implica a exigência constitucional de pro
cedimento especial para a declaração de inconstitucionalidade por qualquer 
tribunal do País, na sua esfera de competência. No âmbito de um tribunal, 
a declaração de inconstitucionalidade deverá observar, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade da decisão, a reserva de plenário. 

Essa exigência de maioria absoluta garante maior segurança, maior es
tabilidade ao ordenamento jurídico, realçando o princípio da presunção de 
constitucionalidade das leis. Com efeito, ao impor necessidade de maioria 
absoluta para que os tribunais possam declarar a inconstitucionalidade, o 
constituinte reforçou sobremaneira a presunção de constitucionalidade das 
leis, pois sempre que não se logre atingir esse quorum, a norma será tida por 
constitucional; fica afastada a possibilidade de um dos membros do tribunal 
(ou alguns poucos de seus integrantes) decidir, isoladamente, que uma lei 
deva ser considerada inconstitucional. 

Vale observar que a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu 
órgão especial é diferente da maioria dos juízes presentes (maioria simples). Para 
a declaração de inconstitucionalidade ser válida é preciso que ela seja proferida 
pela maioria absoluta dos juízes integrantes do tribunal, ou do órgão especial, 
independentemente do número dos presentes à seção de julgamento. 

A previsão constitucional de instituição, pelos tribunais, de órgão especial 
encontra-se no art. 93, inciso XI, nos seguintes termos: "nos tribunais com 
número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 
especial, com o mínimo de onze e o máximo de ·vinte e cinco membros, 
para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da 
competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade 
e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno". 

Naqueles tribunais em que haja órgão especial, a inconstitucionalidade po
derá ser declarada pelo voto da maioria absoluta do plenário do tribunal ou do 
respectivo órgão especial. �ão havendo órgão especial, a declaração de incons
titucionalidade somente poderá ser proferida por deliberação do plenário. 

Significa dizer que os órgãos fracionários (turmas, câmaras e seções) 
e monocráticos dos tribunais estão impedidos de declarar a inconstitucio
nalidade das leis. Nem mesmo pela unanimidade de seus membros, os 
órgãos fracionários poderão declarar a inconstitucionalidade das leis e atos 
normativos do Poder Público. Assim, sempre que acatada. uma arguição de 
inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, o incidente ,deyerá ser subme-
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tido ao Plenário ou ao órgão especial, para que este decida sobre a questão 
constitucional, por maioria absoluta de seus membros. Decidida a questão 
constitucional, os autos são devolvidos ao órgão fracionário, para que este 
julgue o caso concreto e lavre o respectivo acórdão (aplicando ao caso 
concreto, evidentemente, a posição firmada pelo plenário ou órgão especial 
sobre a inconstitucionalidade arguida). 

A reserva de plenário vincula todos os tribunais do País, exigindo de todos 
a necessidade de quomm especial para a declaração de inconstitucionalidade, 
quer seja  em face da Constituição Federal, quer sej a  frente a Constituição 
estadual. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, os demais 
tribunais judiciários, federais e estaduais, os tribunais de contas - todos 
eles estão subordinados à obediência da reserva de plenário ao proclamar a 
inconstitucionalidade das leis. 

Cumpre observar que, mesmo na hipótese de não declararem expres
samente . a inconstitucionalidade da lei ,  o& órgãos fracionários não poderão 
afastar a sua incidência, no todo ou em parte, sob pena de ofensa ao art. 
97 da Constituição Federal. É o que estabelece a Súmula Vinculante 10 do 
STF, abaixo transcrita: 

10 - Viola a cláusula  de reserva de plenário (CF, art. 97) a 
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Públ ico, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 

Não respeitada a exigência do art. 97 da Constituição Federal, será i le
gítima, absolutamente nula, a decisão do órgão colegiado, seja no exercício 
do controle incidental ,  seja  na efetivação do controle abstrato. 

No entanto, interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal acerca 
da exigibi l idade de observância da cláusula de "reserva de plenário" resultou 
em certa flexibi l ização desse instituto. 

Segundo o STF, a razão de ser da regra do art. 97 está na necessidade 
de evitar que órgãos fracionários apreciem, pela primeira vez, a pecha de 
inconstitucionalidade atribuída a certo ato normativo. Desse modo, por ra
zões de economia e celeridade processuais, existindo declaração anterior de 
inconstitucionalidade promanada do órgão especial ou do plenário do tribunal, 
ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade, nos casos 
futuros, de observância  da reserva de plenário estatuída no art. 97 da Cons
tituição, podendo os órgãos fracionários aplicar diretamente o precedente às 
novas l ides, declarando, eles próprios, a inconstitucionalidade das leis. 

Assim, deixou assente o Tribunal que, uma vez já declarada a inconstitu
cionalidade de determinada norma legal pelo órgão especial ou pelo plenário 
do tribunal, ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ,  ficam as turmas 



Cap. 1 3  • CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 8 1 9  

ou câmaras da corte autorizadas a aplicar o precedente aos casos futuros, sem 
que haj a  a necessidade de nova remessa ao plenário ou ao órgão especial ,  
porquanto já  preenchida a exigência contida no art. 97 da Constituição . 1 5  

Essa orientação do  Supremo Tribunal Federal restou positivada com a 
nova redação dada pela Lei 9. 756/ 1 998 ao parágrafo único do art. 48 1 do 
Código de Processo Civil (CPC), abaixo transcrito: 

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não 
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de 
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes 
ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

Em face dessas considerações, temos, em síntese, o seguinte: 

a) a exigência da reserva de plenário somente é aplicável à apreciação da pri
meira controvérsia envolvendo a inconstitucionalidade de determinada lei; 

b) a partir do momento em que já houver decisão do plenário ou do órgão 
especial do respectivo tribunal, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal,  
não mais há que se falar em cláusula de reserva de plenário, passando os 
órgãos fracionários a dispor de competência para proclamar, eles próprios, 
a inconstitucionalidade da lei, observado o precedente fixado por um da
queles órgãos (plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou plenário 
do STF); 

c) se houver divergência entre a decisão do órgão do tribunal (plenário ou 
órgão especial) e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de
verão os órgãos fracionários dar apl icação, nos casos futuros submetidos a 
sua apreciação, à decisão do Supremo Tribunal Federal .  

Por fim, esclarecemos que também não se submete à reserva de plenário 
a aferição da recepção ou da revogação do direito pré-constitucional, editado 
sob a égide de Constituições pretéritas. Isso porque, conforme já analisado, 
o Supremo Tribunal Federal entende que a incompatibil idade desse direito 
pré-constitucional com texto constitucional superveniente é reso lvida pela 
revogação, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, 
como a reserva de p lenário é regra constitucional aplicável, estritamente, 
à declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais, não há que se falar 
na sua aplicação na aferição da revogação (ou da recepção) do direito pré
constitucional. ' 6  

1 5  RE 199.017/RS, rei. Min. limar Galvão, 02.02.1999. 

" Conforme liçào do Ministro Celso de Mello, a discussão em torno da incidência, ou não, do 
postulado da recepção - precisamente por não envolver qualquer julzo de inconstitucionali
dade (mas. sim. quando for o caso, o de simples revogação de diploma pré-constitucional) 
- dispensa, por tal motivo, a aplicação do principio da reserva de Plenário (CF, art. 97), 
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1 1 .5. Parâmetro de controle 

----
Ao contrário da via abstrata, que tem sempre como parâmetro de controle 

a '.:::vnstituição em vigor, o controle incidental pode ser realizado em face 
de Constituição pretérita, já  revogada, sob cuja vigência tenha sido editada 
a lei ou o ato normativo controlados. Assim, na via incidental é plenamente 
possível que o Poder Judiciário declare, hoje, na vigência da Constituição 
de 1 988, a inconstitucionalidade de uma lei pré-constitucional, por ofensa 
à Constituição vigente na época da edição dessa lei (por exemplo, uma lei 
editada em 1 975, incompatível com a Constituição de 1 969). 

Com a promulgação da EC 45/2004, ocorreu um alargamento do pa
râmetro do controle de constitucionalidade. De fato, essa emenda passou a 
dispor que "os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às

. 

emendas constitucionais" (CF, art. 5 .º, § 3 .0). Desse modo, se aprovados me
diante esse procedimento especial, tais tratados e convenções internacionais 
também serão parâmetro de controle de constitucionalidade, com força de 
emenda constitucional. 

1 1 .6. Recurso extraordinário 

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da Justiça 
brasileira, cabendo-lhe, especialmente, a guarda da Constituição Federal. 

Para o cumprimento dessa nobre tarefa, o Supremo Tribunal Federal 
atua não só na jurisdição concentrada, 1 7  mas também como órgão revisor das 
decisões incidentais proferidas pelos órgãos inferiores do Poder Judiciário 
nos casos concretos, quando a controvérsia é levada ao seu conhecimento 
por meio do recurso ordinário (art. 1 02, II) ou do recurso extraordinário 
(art. 1 02, III). 

Ressalvadas as estritas hipóteses de cabimento do recurso ordinário (CF, 
art. 1 02, II), o recurso extraordinário é o meio idôneo para a parte interessada, 
no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, levar ao conhecimento 
do Supremo Tribunal Federal controvérsia constitucional concreta, suscitada 
nos juízos inferiores. 

legitimando, por isso mesmo, a possibilidade de reconhecimento, por órgão fracionário 
do Tribunal, de que determinado ato estatal não foi recebido pela nova ordem (RE AgR 
395.9021RJ, 2.ª T., rei. Min. Celso de Mello, 07.03.2006). 

17 Na jurisdição concentrada, o Supremo Tribunal Federal realiza o controle abstrato, previsto na 
alinea •a• do Inciso 1 do art. 1 02, e também o controle concreto, no desempenho de suas com
petências originárias previstas nas demais allneas do inciso 1 do art. 1 02 da Constituição. 
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Com efeito, estabelece a Constituição Federal que compete ao Supremo 
Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas 
em única ou última instância, quando a decisão recorrida (art. l 02, III): 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Consti
tuição; 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

Embora a Constituição não o tenha estabelecido expressamente, as con
trovérsias envolvendo a aplicação do direito pré-constitucional, editado sob 
a égide de Constituições pretéritas, também podem ser objeto de recurso 
extraordinário com base nesse dispositivo constitucional, para que o Supremo 
Tribunal Federal firme entendimento sobre a sua recepção ou revogação pela 
Constituição Federal de 1 988. 

Deve-se notar que a Constituição Federal não exige que a decisão recor
rida tenha sido proferida por algum tribunal, o que torna cabível o recurso 
extraordinário das decisões de juiz singular, nas hipóteses em que não existir 
recurso ordinário, e dos juizados especiais criminais e cíveis. 

A Emenda Constitucional 45/2004 trouxe duas importantes inovações em re
lação ao cabimento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 

Primeiro, ampliou as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, 
passando a dispor que o recurso será cabível, tambén, quando a decisão 
recorrida tiver julgado válida lei local contestada em face de lei federal (CF, 
art. 1 02, III ,  "d"). Tal competência, até então, era do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em sede de recurso especial. 

Com essa alteração constitucional, passa-se a reconhecer que o conflito 
entre lei local e lei federal implica controvérsia constitucional, não mera
mente legal, como até então defluía do texto constitucional, uma vez que a 
discussão sobre a matéria era remetida ao Superior Tribunal de Justiça, por 
meio de recurso especial. Entendemos que andou bem o legislador constituinte 
derivado, ao operar essa alteração de competência, pois, se há conflito entre 
a lei local - estadual, distrital ou municipal - e a lei federal, a controvérsia 
é, em essência, de natureza constitucional, por envolver partilha e exercício 
de competências entre os entes federativos. 

Entretanto, a competência repassada ao Supremo Tribunal Federal concer
ne ao exame de controvérsia, em recurso extraordinário, tão somente quando 
a decisão recorrida julgar válida lei local (ato legislativo propriamente dito, 
em sentido estrito) contestada em face de lei federal. Se o conflito fur de 
ato (atos administrativos em geral) de governo local contestado em face de 
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lei federal, a competência pennanece com o Superior Tribunal de Justiça, 
em sede de recurso especial (CF, art. 1 05, III, "b"). 

Segundo, passou a exigir que o recorrente demonstre a repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de 
que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso extraordi
nário. O § 3.0 do art. 1 02 tem a seguinte redação: 

§ 3.0 No recurso extraordinârio o recorrente deverá demonstrar 
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 
caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a 
admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifes
tação de dois terços de seus membros. 

Por força desse dispositivo constitucional, a demonstração da repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso passou a ser pressuposto 
constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Supremo 
Tribunal Federal, na forma da lei. Em caso negativo - não demonstração 
da repercussão geral das questões discutidas no caso pelo recorrente -, o 
Supremo Tribunal Federal poderá recusar o recurso extraordinário, desde que 
pela manifestação de dois terços de seus membros. 

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que o requisito constitucional da "repercussão geral" aplica-se a todos os 
recursos extraordinários, inclusive às causas criminais.18 

Esse expediente - possibilidade de recusa do recurso extraordinârio pelo 
STF em razão da ausência de repercussão geral das questões discutidas no 
caso - foi o meio encontrado· pelo legislador constituinte derivado para evitar · 
que controvérsias concretas insignificantes, de absoluta irrelevância jurídica, 
sejam submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal. O principal ob
jetivo é a redução do número de processos na Corte, possibilitando que seus 
membros destinem mais tempo à apreciação de causas que realmente são de 
fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos. 

O exame da "repercussão geral" para o conhecimento do recurso extraor
dinário pelo Supremo Tribunal Federal foi regulamentado pela Lei 1 1 .4 1 8, 
de 1 9. 12.2006 (publicada em 20. 1 2.2006, mas com vigência somente após 
sessenta dias desta data), nos termos a seguir comentados. 

Determina a lei que, para efeito da repercussão geral, será considerada 
a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, 
político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 

'ª AI {QO) 664.567/RS, rei. Mln. Sepúlveda Pertence, 1 8.06.2007. 
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Dispõe, ainda, que haverá repercussão geral sempre que o recurso im
pugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 
Dessa forma, se o recurso extraordinário estiver impugnando decisão con
trária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 
não haverá necessidade de exame quanto à presença de "repercussão geral" 
pelo Tribunal, pois nesse caso esta é presumida. 

A existência da repercussão geral deverá ser demonstrada, em preliminar do 
recurso extraordinário, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal. O 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão irrccorrfve� firmada por dois 
terços de seus membros (oito Ministros), não conhecerá do recurso extraordinário 
quando a questão constitucional nele versada não caracterizar repercussão geral. 
Vale frisar: a decisão que nega a existência de repercussão geral em recurso 
extraordinário é irrecorrível. 19 

Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 
4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário. 

Note-se, portanto, que os órgãos fracionários do Supremo Tribunal Fede
ral (Primeira e Segunda Turmas) também poderão decidir pela existência da 
repercussão geral, desde que mediante decisão de quatro votos (cada Tunna 
é composta de cinco Ministros). Assim, se a Turma decidir pela existência 
da repercussão geral por, no minimo, quatro votos, o recurso extraordinário 
será admitido, ficando dispensada a sua remessa ao Plenário. 

Importante ressaltar que a recusa ao recurso extraordinário, pela inexis
tência de repercussão geral, somente poderá ser decidida pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, por dois terços dos seus membros (oito Ministros). 
Vale dizer, as Turmas não dispõem de competência para recusar o recurso 
extraordinário, em razão da inexistência da repercussão geral; elas somente 
poderão decidir, se for o caso, pela existência da repercussão geral, mediante 
o mínimo de quatro votos, situação em que o recurso extraordinário será 
admitido sem a necessidade de manifestação do Plenário. 

Negada a existência da repercussão geral (sempre pelo Plenário), a decisão 
valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos 
liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal. 

O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação 
de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, é importante destacar que, segundo a jurisprudência de nossa 
Corte Suprema, cm cada recurso extraordinário interposto, é indispensá
vel a apresentação de preliminar fundamentada sobre a existência de 

•• RE 659.109/BA, rei. Min. Luiz Fux, 28.08.2014. 
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repercussão geral, mesmo que o STF, na análise de outro recurso, já tenha 
reconhecido a presença de repercussão geral da matéria. 20 

1 1 .7. Efeitos da decisão 

Conforme já analisado, no controle incidental a inconstitucionalidade 
pode ser pronunciada por qualquer juiz ou tribunal do País, no curso de um 
caso concreto a ele submetido. 

Dessa forma, a decisão no controle incidental pode ser proferida por 
um magistrado de primeiro grau, por um tribunal de segundo grau, ou por 
um tribunal superior, inclusive o Supremo Tribunal Federal, no curso de um 
caso concreto a eles submetido. 

Como, em qualquer caso, seja perante o juízo de primeiro grau, seja pe
rante o Supremo Tribunal Federal, o que se busca na via incidental é o simples 
afastamento da aplicação da lei ao caso concreto, os efeitos da decisão serão 
os mesmos, independentemente do órgão de que tenha sido emanada. 

Assim, qualquer que tenha sido o órgão prolator, a decisão no controle 
de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo (eficácia 
inter partes), não dispõe de efeito vinculante e, em regra, produz efeitos 
retroativos (ex tunc). 

A decisão só alcança as partes do processo porque no controle incidental 
o interessado, no curso de uma ação, requer a declaração da inconstitucio
nalidade da norma com a única pretensão de afastar a sua aplicação ao caso 
concreto. Logo, é somente para as partes que integram o caso concreto que 
o juízo estará decidindo, constituindo a sua decisão uma resposta à pretensão 
daquele que arguiu a inconstitucionalidade. 

Com isso, a pronúncia de inconstitucionalidade não retira a lei do or
denamento jurídico. Em relação a terceiros, não participantes da lide, a lei 
continuará a ser aplicada, integralmente, ainda que supostamente esses terceiros 
se encontrem em situação jurídica semelhante à das pessoas que foram parte 
na ação em que foi declarada a inconstitucionalidade. 

Assim, a pronúncia de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário na 
via incidental, proferida em qualquer nível, limita-se ao caso em litígio, no 
qual foi suscitado o incidente de constitucionalidade, fazendo coisa julgada 
apenas entre as partes do processo. Quer proveqha a decisão dos juízes de 
primeira instância, quer emane do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer 
outro tribunal do Poder Judiciário, sua eficácia será apenas inter partes. 

Essa eficácia, em regra, surte efeitos ex tunc, isto é, opera retroativamente 
em relação ao caso que deu motivo à decisão (e, repita-se, só em relação 

20 ARE 663.637/MG, rei. Min. Ayres Britto, 13.09.2012. 
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a este), fulminando, desde o seu nascimento, a relação jurídica fundada na 
lei inconstitucional. 

Embora a regra seja a pronúncia da inconstitucionalidade no controle 
concreto ter eficácia retroativa (ex tunc), poderá o Supremo Tribunal Federal, 
por dois terços dos seus membros, em situações excepcionais, tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, outorgar efeitos 
meramente prospectivos (ex nunc) à sua decisão, ou mesmo fixar um outro 
momento para o início da eficácia de sua decisão.21 

A decisão no controle concreto não dispõe de força vinculante em rela
ção aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, ainda 
quando proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Significa dizer que a decisão proferida no caso concreto determinado não 
obriga a Administração e os demais órgãos do Poder Judiciário a decidirem 
outros casos no mesmo sentido. Nada impede, portanto, que seja declarada 
judicialmente a inconstitucionalidade da lei em certo caso concreto e que 
a Administração Pública, ou outro órgão do Poder Judiciário, continue a 
aplicar a mesma lei a outras pessoas que não integravam a lide em que foi 
reconhecida a sua inconstitucionalidade. 

Em qualquer caso, a norma declarada inconstitucional no controle con
creto continua a viger, com toda sua força obrigatória, em relação a terceiros, 
que não tenham sido parte na ação. Todas as pessoas que desejarem ver a si 
estendidos os efeitos da inconstitucionalidade já declarada em caso idêntico 
deverão postular sua pretensão perante os órgãos judiciais, em ações distintas. 

Entretanto, se a decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal (e 
apenas por este!), há a possibilidade de ampliação dos efeitos da declaração 
incidental de inconstitucionalidade, seja mediante a suspensão da execução da 
lei por ato do Senado Federal, seja por meio da aprovação de uma súmula 
vinculante pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos termos a seguir expostos. 

1 1 .8. Atuação do Senado Federal 

Afinnamos acima que a pronúncia de inconstitucionalidade pelo Poder 
Judiciário na via incidental, ainda quando proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, somente alcança as partes do processo em que ocorreu. 

21 A declaração de inconstitucionalidade pro futuro no controle concreto foi excepcionalmente 
admitida pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação de recurso extraordinário que versava 
sobre o número de vereadores de Câmara Municipal, à luz do disposto no art. 29, l i ,  da 
Conslltulçao Federal. Nesse julgado, o Tribunal reconheceu a Inconstitucionalidade do antigo 
critério para fixação da composição máxima das Câmaras Municipais em 25.03.2004, mas 
diferiu o inicio da eficácia de sua decisão para um momento futuro, de forma a s6 alcançar 
a formação da legislatura seguinte (RE 1 97.917, rei. Mln. Maurlclo Corrêa, 25.03.2004). 
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Para evitar que os outros interessados, amanhã, tenham de recorrer 
também ao Judiciário, para obter a mesma decisão, atribuiu-se ao Senado 
Federal a faculdade de suspender o ato declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, conferindo eficácia geral (erga omnes) à decisão 
dessa Corte. 

Declarada definitivamente a inconstitucionalidade da lei pelo Supremo 
Tribunal Federal, no âmbi o do controle difuso, a decisão é comunicada ao 
Senado Federal para que este, entendendo conveniente, suspenda a execução 
da lei, conferindo eficácia erga omnes à decisão da Corte Suprema, nos 
termos do art. 52, X, da Constituição Federal. 

Não há consenso doutrinário acerca da eficácia temporal do ato edita
do pelo Senado Federal no uso dessa competência. Com efeito, há autores 
de renome que entendem ser tal eficácia meramente prospectiva (ex nunc), 
enquanto outros defendem a sua retroatividade (ex tunc). De outro lado, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também não é firme acerca da 
eficácia dessa pronúncia do Senado Federal. 

Com o devido respeito aos autores que perfilham entendimento diverso, 
nossa opinião, que pensamos ser atualmente majoritária na doutrina, é que 
o ato do Senado Federal editado nos termos do art. 52, X, da Constituição 
produz efeitos meramente prospectivos (ex nunc), ou seja, desde a edição 
do ato pelo Senado Federal. 

Porém, é importante observar que, no âmbito do Poder Executivo federal, 
a resolução do Senado indiscutivelmente produz efeitos retroativos (ex tunc), 
ou seja, desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional. Essa 
regra, especificamente aplicável .à administração pública federal, encontra-se 
expressa no Decreto 2.346/ 1997. Devido à sua relevância, transcrevemos o 
dispositivo pertinente (grifo nosso): 

Art. ! .º As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de 
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucio
nal deverão ser uniformemente observadas pela Administração 
Pública Federal direta e indireta, obedecidos aos procedimentos 
estabelecidos neste Decreto. 

§ 1 .0 Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal 
Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo, em ação direta, a decisão, dotada de eficácia ex tunc, 
produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada 
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato 
normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão 
administrativa ou judicial. 

§ 2.º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, 
à lei ou ao ato normativo que tenha sua inconstitucionalidade 
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proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, 
após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. 

Em qualquer hipótese, temos que, enquanto a declaração de inconsti
tucionalidade é de competência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão 
geral da aplicação da lei é atribuição do Senado Federal. Integram-se, 
Supremo Tribunal Federal e Senado, para a execução de uma tarefa cons
titucional comum, pertinente ao controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos em geral. Sem a declaração do Tribunal Maior, o Senado 
Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei 
não declarada inconstitucional , mas tão só ampliar a eficácia da decisão 
da Corte Máxima. 

Dessarte, a função do Senado Federal - suspender a execução de lei 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - nada mais é do que 
estender erga omnes os efeitos de uma decisão judicial proferida em um caso 
concreto, que inicialmente alcançava exclusivamente as partes do processo. 

O Senado Federal não está obrigado a suspender a execução da lei 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, podendo julgar 
a oportunidade e a conveniência de praticar tal ato. Como ato facultativo, 
discricionário e de natureza política, não há que se falar em prazo certo 
para o Senado Federal se manifestar, tampouco em sanção específica para a 
hipótese de eventual recusa à suspensão da execução do ato. 

A espécie normativa utilizada pelo Senado Federal para a suspensão da 
eficácia da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é a 
resolução, vale dizer, a suspensão da execução da lei, se houver, será forma
lizada por meio da expedição de uma resolução do Senado Federal. 

Como dissemos, o Senado Federal dispõe de plena discricionariedade 
para suspender, ou não, a execução da lei dec:arada definitivamente incons
titucional pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, se o fizer, não poderá 
posteriormente revogar o seu ato de suspensão. Com efeito, não se admite 
que, uma vez aprovada a resolução que efetue a suspensão da execução da 
lei, o Senado Federal a revogue por outra resolução. 

Ademais, o Senado Federal não pode restringir ou ampliar a extensão 
do julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de invali
dade do seu ato. A Casa Legislativa deve ater-se à extensão da declaração 
de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal, não possuindo compe
tência para interpretá-la, ampliá-la ou restringi-la. Se o Supremo Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade de três artigos da lei, não poderá 

o Senado Federal suspender a execução de mais algum artigo da mesma, 
lei, tampouco suspender a execução somente de um ou dois dos artig?�, . 
declarados inconstitucionais. Vale dizer, o Senado é l ivre para suspep,R.��; 
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ou não a execução da lei; porém, se decidir pela suspensão, deverá fazê-lo 
nos estritos termos e limites da declaração de inconstitucionalidade pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

A autorização constitucional para que o Senado Federal possa "suspen
der a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal" (CF, art. 52, X), não há que 
ser entendida como faculdade de suspender a execução de apenas uma parte 
daquilo que foi declarado inconstitucional pela Corte Maior. Se toda a lei 
foi declarada inconstitucional, a suspensão há de ser total, da lei inteira - o 
Senado não pode decidir fazê-lo apenas em parte; se apenas parcela da lei 
foi declarada inconstitucional pelo STF, não poderá o Senado ampliar essa 
decisão, suspendendo a execução de toda a lei .  

Portanto, quando o texto constitucional diz "suspender em parte'', está 
se reportando aos

. 
casos em que somente parte da lei foi declar

.
ada incons

titucional pelo Supremo Tribunal Federal (a mesma parte que será suspensa 
pelo Senado, caso este decida exercer tal competência constitucional, a fim 
de conferir eficácia geral à decisão da Corte Suprema). 

Cabe anotar que a resolução do Senado está, ela própria, sujeita a 
aferição judicial de sua constitucionalidade, inclusive mediante controle 
abstrato, vale dizer, a resolução pode ser impugnada judicialmente quan
do se entenda que ela desatendeu as determinações constitucionais, seja 
quanto aos seus aspectos formais (concernentes ao processo legislativo 
exigido para sua produção), seja  quanto ao seu conteúdo (por exemplo, 
caso se considere que as disposições da resolução discrepam daquilo que 
foi decidido pelo STF). 

A competência do Senado Federal alcança qualquer lei ou ato normati
vo que tenha sido declarado inconstitucional incidentalmente pelo Supremo 
Tribunal Federal, isto é, poderá o Senado Federal suspender a execução de 
leis e atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais. 

Por fim, ressaltamos que a competência do Senado Federal para sus
pender a execução de leis ou atos normativos declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal se restringe às decisões do Supremo Tribunal 
Federal proferidas no controle difuso, incidental, uma vez que sua razão de 
ser consiste, precisamente, na faculdade de estender, a todos, os efeitos de 
decisão que, em si, tem eficácia apenas entre as partes. No âmbito do controle 
abstrato, conforme veremos adiante, as próprias decisões do Poder Judiciário 
são dotadas de eficácia geral, contra todos (erga omnes), não havendo razões 
para atuação do Senado Federal. 
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,-j Só ocorre no controle concreto Incidental. 1 
-j O Senado não está obrigado a suspender a execução da lei. 1 
-j Não há prazo para a atuação. j 

1 A decisão do Senado Federal pela suspensão da execução é 1 ATUAÇÃO l�l_rre_tr_at_áv_e_I.���������������--' 
DO SENADO ,_ 

FEDERAL -j O Senado não pode modificar os termos da decisão do STF. 1 
,-j O Instrumento para suspensão da execução é a resolução. 

H A competência do Senado alcança leis federais, estaduais e 1 municipais. 

LJ A resolução do Senado sujeita-se a controle de constltuclonalidade. j 

1 1 .9. Súmula vinculante 
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Sabe-se que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no 
âmbito do controle concreto não são dotadas de força vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário, tampouco à Administração Pública. 
Significa dizer que mesmo quando o Supremo Tribunal Federal declara, em 
reiterados casos concretos submetidos à sua apreciação, a inconstituciona
lidade de uma lei, os juízes de primeiro grau e os tribunais, bem como a 
Administração Pública poderão continuar a aplicar essa lei em outras situa
ções concretas, se entenderem, diversamente do que decidiu o STF, que ela 
é constitucional. Poderão, legitimamente, desconsiderar o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, porque não estão a ele vinculados. 

Em situações como essa - decisão do STF reconhecendo a inconstituciona
lidade da lei e juízos inferiores ou Administração Pública decidindo em sentido 
contrário -, o interessado, para ver aplicado o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal a sua situação concreta, deverá percorrer a via recursai própria, a fim de 
levar o seu processo ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, para que 
ele novamente declare a inconstitucionalidade da lei, reformando a decisão do 
juízo inferior, ou anulando o ato da Administração Pública, conforme o caso. 

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto 
a ser incabível a reclamação na qual se alega o descumprimento de decisão 
proferida em recurso extraordinário (controle incidental, pela via difusa), 
quando o reclamante não tenha sido parte, haja vista que essas decisões só 
alcançam as partes do processo, sendo desprovidas de eficácia vinculante e 
efeito erga omnes.22 Portanto, aquele que não foi parte no recurso extraor-

22 Nos termos do art. 1 02, I, ·1·. da Constituiçao Federal, a reclamaçao constitucional constitui 
ferramenta processual que tem a finalidade de preservar a competência do STF e garantir 
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dinário não poderá, ulterionnente, intentar reclamação diretamente perante o 
STF alegando descumprimento à decisão proferida naquele recurso extraor
dinário, devendo, caso queira ver assegurado igual direito, percorrer toda a 
via recursai, confonne explicado no parágrafo antecedente. 

Essa realidade - ausência de força vinculante das decisões proferidas por 
nossa Corte Constitucional no ânibito do controle concreto - faz com que 
milhares de ações judiciais com o mesmo objeto cheguem ao conhecimento do 
Supremo Tribunal Federal para que ele declare, em cada caso, o entendimento 
já inúmeras vezes manifestado. Não é dificil perceber que essa sistemática 
processual exigida para a resolução de conflitos concretos, dando ensejo à mul
tiplicação de processos de conteúdos idênticos e consequente congestionamento 
do Poder Judiciário, acarreta eno�e morosidade na prestação jurisdicional. 

No intuito de combater esse quadro e conferir maior celeridade à presta
ção jurisdicional, a Emenda Constitucional 45/2004 criou a figura da súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Féderal, nos termos seguintes (art. 1 03-A): 

Art. 1 03-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio 
ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação áos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na fonna estabelecida em lei. 

§ 1 .0 A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação 
e a eficácia de nonnas detenninadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários · ou entre esses e a 
administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre quéstão idêntica. 

§ 2.0 Sem prejufzo do que vier a ser estabelecido em lei, a 
aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de in
constitucionalidade. 

§ 3.0 Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar 
a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a proce-

a autoridade de suas decisões. Entretanto, só é cablvel a reclamação diante do descum
primento de decisórios proferidos, com efelto vinculante, nas ações destinadas ao controle 
abstrato de constitucionalidade ou, então, nos processos de lndole subjetiva, nos quais o 
eventual reclamante tenha participado deles. Logo, não é cablvel a reclamação quando 
Invocado, como paradigma, julgamento do STF proferido em processo de índole subjetiva 
(controle Incidental) que versou caso éoncreto no qual a parte reclamante sequer figurou 
como sujeito processual. 
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dente, anulará () ato administrativo ou cassará a decisão judicial 
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem 
a aplicação da Súmula, conforme o caso. 

831 

A aprovação, revisão e cancelamento de súmula vinculante pelo Supremo 
Tribunal Federal foi regulamentada pela Lei 1 1 .4 17, de 19. 12.2006, publicada 
no Diário Oficial da União de 20. 12.2006, com vigência após três meses 
contados de sua publicação. 

Partindo das disposições constitucionais, bem como da regulamentação 
estabelecida pela Lei 1 1 .4 1 7  /2006, comentaremos, abaixo, os principais as
pectos concernentes à aprovação, à revisão e ao cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. 

1 1.9.1. Iniciativa 

O Supremo Tribunal Federal poderá aprovar, rever ou cancelar súmula 
vinculante: 

a) por iniciativa própria (de oficio); ou 

b) por iniciativa de qualquer dos legitimados na Constituição e na lei. 

O texto constitucional confere legitimação para provocar o Tribunal 
àqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, enumerados 
no art. 1 03, incisos 1 a IX, da Constituição Federal; além disso, autoriza a 
lei a prever outros legitimados. 

Em consonância com esse comando constitucional, a Lei 1 1A 17  /2006 
estabeleceu os legitimados a provocar o Supremo Tribunal Federal para a 
edição, revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, nos 
termos seguintes: 

Art. 3.0 São legitimados a propor a edição, a revisão ou o 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante: 
1 - o Presidente da República; 
II - a Mesa do. Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - o Procurador-Geral da República; 
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI - o Defensor Público-Geral da União; 
VII - partido polftico com representação no Congresso Nacional; 
VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional; 
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IX - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal; 

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Esta
dos ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais 
Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

Como se vê, o legislador ordinário ampliou o rol de legitimados a pro
vocar o Supremo Tribunal Federal para a edição, revisão ou cancelamento 
de enunciado de súmula vinculante, não se restringindo aos legitimados 
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, apontados no 
art. 1 03 da Constituição Federal. Com efeito, além dos legitimados para 
a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, também poderão 
provocar o Supremo Tribunal Federal, para a edição, revisão ou cance
lamento de enunciado de súmula vinculante: o Defensor Públ ico-Geral 
da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados 
ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os 
Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os 
Tribunais Militares. 

Além desses legitimados, o município poderá propor, incidentalmente no 
curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento 
de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do pro
cesso (Lei 1 1 .4 1 7/2006, art. 3.0, § 1 .0). 

Anote-se que o municfpio não poderá provocar diretamente o Supremo 
Tribunal Federal para a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculan
te. Poderá atuar, apenas, no curso de processo em que seja parte, propondo, 
incidentalmente, a adoção de uma dessas medidas pelo Tribunal. 

A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma 
questão (Lei 1 1 .4 1 7  /2006, art. 6.º). 

1 1.9.2. Atuação do Procurador-Geral da República 

O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver for
mulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante (Lei 1 1 .4 1 7/2006, art. 2.0, § 2.0). 

Note-se que, no tocante à edição, revisão ou cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante, o legislador ordinário dispensou a manifestação ulterior 
do Procurador-Geral da República nas provocações que ele próprio houver 
formulado perante o Supremo Tribunal Federal. 
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1 1.9.3. Manifestação de terceiros 

No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a 
manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal (Lei 1 1 .4 1 7/2006, art. 3.0, § 2.0). 

1 1.9.4. Requisitos 

A súmula, enunciando posição firmada em reiteradas decisões do Su
premo Tribunal Federal, deverá versar sobre controvérsia constitucional 
atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica. 

Portanto, para a edição de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal 
Federal, a Constituição Federal exige, especialmente, a observância de quatro 
requisitos cumulativos, a saber: 

a) matéria constitucional; 
b) existência de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre essa 

matéria constitucional; 
c) existência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 

Administração Pública; 
d) a controvérsia acarrete grave insegurança juridica e relevante multiplicação 

de processos sobre questão idêntica. 

O primeiro ponto que merece destaque é a exigência de que a matéria 
objeto da súmula tenha sede constitucional. Assim, embora o Supremo 
Tribunal Federal possua uma vasta gama de competências, somente aquelas 
decisões da Corte que envolvam tema com assento na Carta Política poderão 
ser objeto de súmula vinculante, nunca matéria infraconstitucional. 

O segundo requisito - exigência de que a matéria constitucional tenha sido 
objeto de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal - tem a finalidade 
de evitar a aprovação precipitada de súmula vinculante, sobre tema que ainda 
não esteja consolidado na jurisprudência da Corte Suprema. Por outras palavras, 
é necessário que a súmula vinculante efetivamente reflita a jurisprudência do 
Tribunal Maior, sedimentada em reiterados julgados no mesmo sentido. 

Outro ponto que deve ser frisado é_a exigência de que a matéria tratada 
na súmula vinculante seja objeto de controvérsia constitucional atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. Se se tratar, por 
exemplo, de uma lei que já seja pacificamente considerada inconstitucional no 
âmbito do Poder Judiciário e que não esteja sendo aplicada pela Administração 
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Pública, não caberá a edição de súmula vinculante. Tampouco se admite a edi
ção de súmula vinculante acerca de matéria que, presumivelmente, acarretará 
controvérsia futura, por maior que seja sua relevância. A controvérsia deve 
ser atual, nem futura, nem já superada. 

Por fim, mesmo que a matéria seja objeto de controvérsia atual entre ór
gãos judiciários ou entre esses e a administração pública, somente poderá ser 
tratada em súmula vinculante se essa controvérsia estiver acarretando grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão 
idêntica. Dessarte, na hipótese de se tratar de matéria controversa, mas de 
reduzida relevância, ou concernente a uns poucos casos concretos, não caberá 
a edição de súmula vinculante. 

1 1.9.5. Deliberação 

A aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante exige 
decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal (oito 
Ministros), em sessão plenária. 

1 1.9.6. Início da eficácia 

Somente a partir da publicação na imprensa oficial o enunciado da sú
mula passará a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

Determina a lei que, no prazo de 1 0  (dez) dias após a sessão em que edi
te, reveja ou cancele enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo 
Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do 
Diário Oficial da União, o enunciado respectivo (art. 2.0, § 4.0). 

Uma vez publicada, a súmula terá força vinculante em relação aos de
mais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal. Significa dizer que nenhum juízo 
ou tribunal inferior, bem como nenhum órgão ou entidade da Administração 
Pública direta e indireta poderá contrariar o conteúdo da súmula. 

A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo 
Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá 
restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de 
outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse público (Lei 1 1 .4 1 7  /2006, art. 4.0). 

Portanto, como regra geral, a eficácia da súmula vinculante é imediata, isto 
é, a partir da sua publicação na imprensa oficial. Assim, diante do silêncio do 
Supremo Tribunal Federal, a eficácia da súmula vinculante será imediata. 
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Entretanto, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse público, poderá o Supremo Tribunal Federal restringir os efeitos 
vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, desde 
que o faça por decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

7 1.9.7. Descumprimento 

Se for praticado ato ou proferida decisão que contrarie os termos da 
súmula, poderá a parte prejudicada intentar reclamação diretamente perante 
o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 1 03-A, § 3.º).23 

A Lei 1 1 .4 1 7/2006 estatui que a decisão judicial ou o ato adminis
trativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência 
ou aplicá-lo indevidamente poderá ser objeto de reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de 
impugnação (art. 7 .0). 

Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só 
será admitido após esgotamento das vias administrativas (art. 7.º, § 1 .0). 

Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará 
o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando 
que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso 
(art. 7.º, § 2.0). Determinará que outra decisão seja proferida com a aplica
ção da súmula quando esta, sendo aplicável ao caso, tiver deixado de ser 
adotada; determinará que outra decisão seja proferida sem a aplicação da 
súmula quando esta tenha sido aplicada a um caso que não se enquadre na 
hipótese nela descrita. 

Se a reclamação estiver sendo ajuizada contra uma decisão administrativa 
que o administrado entenda haver violado enunciado de súmula vinculante, o 
Supremo Tribunal Federal, acolhendo a reclamação, dará ciência à autoridade 
prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão 
adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena 
de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal (Lei 
9.784/ 1 999, art. 64-B, acrescentado pela Lei 1 1 .4 1 7/2006). 

23 O cabimento da reclamação diante de descumprimento do disposto em súmula vinculante, 
estabelecido no art. 1 03-A, § 3.0, da Constituição, é regra um tanto desplcienda, uma vez 
que, nos termos do art. 1 02, 1, ·1·. da Carta Polltica, compete originariamente ao STF 
processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões. O constituinte derivado, no citado art. 1 03-A, § 3.º, decerto 

teve a intenção de tão somente reforçar ou de evitar posslvels controvérsias acerca d.
a 

medida a ser adotada na hipótese de inobservância de súmula vinculante. 
· . ,  
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1 1.9.8. Súmulas anteriores à EC 4512004 

É possível conferir efeito vinculante às súmulas do Supremo Tribunal 
Federal que já estavam em vigor na data de publicação da EC 45/2004. Para 
isso, porém, é necessário que a súmula seja confirmada por decisão de 2/3 
(dois terços) dos ministros do STF e publicada na imprensa oficial.24 Isso não 
significa que as súmulas anteriores à EC 45/2004 tenham deixado de viger. 
Elas pennanecem válidas até que venham a ser canceladas ou modificadas. 
Só terão efeito vinculante, todavia, aquelas que eventualmente venham a ser 
confirmadas por voto de oito dos ministros do STF; as que não passarem por 
esse procedimento pennanecerão como orientações acerca da jurisprudência 
da Corte, mas sem que sua observância seja obrigatória. 

12. CONTROLE ABSTRATO 

1 2.1 . Introdução 

O controle abstrato, introduzido no Direito brasileiro pela Emenda 1 6/1 965 
(emenda à Constituição de 1 946, portanto), tem como única finalidade a 
defesa do ordenamento constitucional contra as leis com ele incompatíveis. 
O controle abstrato teve origem na Europa, na Constituição da Áustria, de 
1 920, cuja elaboração se deve basicamente a Hans Kelsen. Foi com essa 
Constituição que surgiu o primeiro tribunal dedicado ao exercício específico 
da jurisdição constitucional, a Corte Constituc.ional austríaca. É esse o deno
minado sistema europeu continental, hoje majoritariamente adotado no mundo, 
com crescimento acelerado após o término da Segunda Guerra Mundial. 

Diferentemente do controle difuso, de origem norte-americana, que se 
limita, em um caso concreto, a subtrair alguém aos efeitos de uma lei, o 
controle abstrato é efetivado em tese, sem vinculação a uma situação concreta, 
com o objetivo de expelir do sistema a lei ou ato inconstitucionais. Diz-se 
que no controle abstrato a inconstitucionalidade é examinada "em tese" (in 
abstracto) porque o controle é exercido em uma ação cuja finalidade é, uni
camente, o exame da validade da lei em si; a aferição da constitucionalidade 
da lei não ocorre incidentalmente, em um processo comum. 

Assim, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade é feita em 
tese, o que se busca não é a garantia de direitos subjetivos, l iberando alguém 
do cumprimento de uma lei inconstitucional, mas sim extirpar do sistema 
jurídico a lei ou ato inconstitucional. 

2• Art. 8.º da EC 45/2004. 
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Nesse modelo de controle, para a instauração do processo é, em regra, 
dispensável a demonstração de um interesse jurídico específico para agir, pois 
se visa a uma só finalidade: a tutela da ordem constitucíonal, sem atenção a 
quaisquer situações jurídicas de caráter individual ou concreto. 

Enfim, o autor da ação judicial não alega a existência de lesão a direito 
próprio, pessoal, mas atua como representante do interesse público, na defesa 
da Constituição e da higidez do ordenamento jurídico. Por isso a doutrina e 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm afirmado que o processo 
instaurado para a efetivação do controle abstrato de normas possui a natureza 
de processo objetivo, que não conhece partes, destinando-se, fundamental
mente, à defesa da Constituição. 

O controle abstrato é de competência originária do Supremo Tribunal 
Federal, quando visa à aferição de leis em face da Constituição Federal, ou 
do Tribunal de Justiça em cada estado, quando o confronto é arguido entre 
as leis locais e a Constituição estadual. 

O controle abstrato de constitucionalidade, exercido em tese, por um 
tribunal com competência específica e originária (não recursai) para sua 
realização, sem relação a um caso concreto, é designado por uma série de 
expressões, no mais das vezes utilizadas como sinônimos: controle concentra
do, controle in abstracto, controle direto, controle por via de ação, controle 
por via principal, controle em tese. 

O controle abstrato em face da Constituição Federal é exercido exclusiva
mente perante o Supremo Tribunal Federal por meio das seguintes ações: 

a) ação direta de inconstitucionalidade genérica - ADI; 

b) ação direta de inconstitucionalidade por omissão - ADO; 

c) ação declaratória de constitucionalidade - ADC; 

d) arguição de descumprimento de preceito fundamental - APDF. 

Há, ainda, a denominada ação direta de inconstitucionalidade interventiva - ADI interventiva, uma ação direta de competência exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal, mas que possui objeto específico e concreto, qual seja, a 
fiscalização do processo de intervenção federal no caso de ofensa aos prin
cípios constitucionais sensíveis, que será adiante examinada. 

Conquanto seja modalidade de controle concentrado, a ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva, no mais das vezes, não pode ser ca
racterizada como controle abstrato de constitucionalidade, pois em muitas 
hipóteses não se trata de apreciação de lei ou ato normativo que, em te�e, 
esteja em confronto com a Constituição. Em grande parte das situações quê 
autorizam o ajuizamento de representação interventiva serão impugnados atos 
que estejam, concreta e efetivamente, configurando afronta ao orden .· ' 
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constitucional. Dessa fonna, em muitos casos, tratar-se-á de um controle de 
constitucionalidade concentrado - porque exercido mediante ação direta -
e concreto. Ainda quando a representação interventiva tenha por objeto a 
apreciação de uma lei ou ato nonnativo do ente federado que abstratamente 
esteja em conflito com um dos princípios enumerados na Constituição, cuja 
afronta enseje a representação, a ação judicial terá por finalidade sempre a 
ulterior decretação da intervenção, ou seja, será um "controle direto, para 
fins concretos'', no dizer de Alexandre de Moraes. 

Estudaremos, nos subitens seguintes, as regras constitucionais e legais 
acerca do processo e julgamento dessas ações abstratas, à luz da jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal. 

Iniciaremos o estudo pela ação direta de inconstitucionalidade genérica -
ADI, que constitui a ação típica do nosso controle abstrato, existente desde 
1 965. Em seguida, analisaremos a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão - ADO, introduzida no direito brasileiro pela Constituição de 1 988. 
Depois, apresentaremos as diferenças entre a ADI e a ação declaratória de 
constitucionalidade - ADC, a fim de secundar o estudo das características e 
dos procedimentos próprios da ADC. Por fim, examinaremos,. separadamente, 
o procedimento e as regras básicas aplicáveis à arguição de descumprimento 
de preceito fundamental - ADPF e à ação direta de inconstitucionalidade 
interventiva - ADI interventiva. 

1 2.2. Ação direta de inconstitucionalidade 

12.2. 1. Conceito 

A ação direta de inconstitucionalidade - ADI é a ação típica do controle 
abstrato brasileiro, tendo por escopo a defesa da ordem jurídica, mediante a 
apreciação, na esfera federal, da constitucionalidade, em tese, de lei ou ato 
nonnativo, federal ou estadual, em face das regras e princípios constantes 
explícita ou implicitamente na Constituição da República. 

Na ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da lei é 
declarada em tese, vale dizer, sem que esteja sob apreciação qualquer caso 
concreto, já que o objeto da ação é justamente o exame da validade da lei 
em si. A declaração da inconstitucionalidade não é incidental, não ocorre 
no âmbito de controvérsia acerca de caso concreto que envolva aplicação 
de uma lei cuja validade se questiona; a própria ação tem por fim único o 
reconhecimento da invalidade da lei ou ato normativo impugnado. 

A função precípua da ação direta de inconstitucionalidade é a defesa da 
ordem constitucional, possibilitando a extirpação da lei ou ato normativo incons-
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titucional do sistema jurídico. Não se visa - como ocorre no controle incidental - à garantia de direitos subjetivos, à liberação de alguém do acatamento de 
uma lei inconstitucional. O autor da ADI não atua na qualidade de alguém que 
postula interesse próprio, pessoal, mas, sim, na condição de defensor do interesse 
coletivo, traduzido na preservação da higidez do ordenamento jurídico. 

Essa a primeira noção a ser fixada a respeito da ação direta de incons
titucionalidade: trata-se de ação inserida no âmbito do chamado controle 
abstrato de nonnas, cuja finalidade não é a tutela de um direito subjetivo, 
ou seja, de um interesse pessoal juridicamente protegido que estej a  sofrendo 
lesão ou ameaça de lesão; cuida-se de instrumento de defesa da Constituição, 
da hannonia do sistema jurídico, com o fim de expelir do ordenamento as 
leis incompatíveis com a Lei Maior. 

Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual em face da Constituição Federal (CF, art. l 02, I, "a"). 

12.2.2. Legitimação ativa 

Ao contrário do modelo incidental, em que qualquer interessado pode 
suscitar a controvérsia constitucional relacionada a um caso concreto discutido 
em juízo, no controle via ação direta o direito de propositura é limitado aos 
órgãos ou entidades const.itucionalmente legitimados. 

Os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribu'iia l  Federal estão arrolados no art. 1 03 da Consti
tuição Federal, nos termos seguintes: 

Art. 103 .  Podem propor a ação d ireta de inconstitucionalidade 
e a ação declaratória de constitucionalidade: 

1 - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho. Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Na
cional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional. 
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Em primeiro lugar, cabe destacar que, dentre todos os legitimados do art. 
1 03 da Constituição Federal, apenas os indicados nos incisos VIII (partido 
político com representação no Congresso Nacional) e IX (confederação sin
dical ou entidade de classe de âmbito nacional) necessitam de advogado para 
a propositura das ações do controle abstrato. 

Os demais legitimados podem propor diretamente as ações sem nenhu
ma representação, mesmo não sendo advogados habilitados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Ademais, entende o Supremo Tribunal Federal 
que estes legitimados (art. 1 03,  1 a VII) podem, no curso do respectivo pro
cesso abstrato, praticar diretamente todos os atos ordinariamente privativos 
de advogados. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal entende que "o Governador de 
Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. l 03, incisos 1 a 

· VII, da Constituição Federal, alérri de ativamente legitimados à instauração do 
controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais 
e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal 
Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem de capacidade pos
tulatória'', podendo, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, 
praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos 
ordinariamente privativos de advogado.25 

Em decorrência desse entendimento de nossa Corte Suprema, temos que a 
legitimação ativa para a instauração do controle abstrato, no caso dos legitimados 
indicados nos incisos 1 a VII do art. 1 03 da Constituição Federal, contempla, 
também, o poder de interpor recursos em face das decisões proferidas no feito, 
desde que o legitimado integre a respectiva ação, como requerente ou requerido.26 
Por exemplo, sendo o Governador de estado legitimado ativo para a proposi
tura da ação direta de inconstitucionalidade, poderá ele, nas ações diretas que 
tenha proposto, interpor embargos de declaração em face da decisão do STF; 
não poderá, porém, intervir em outras ações diretas nas quais ele não seja nem 
requerente (autor da ação), nem requerido (sujeito passivo da ação). 

Assim, repita-se, dentre todos os legitimados, somente os partidos políticos 
com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou en
tidades de classe de âmbito nacional precisam de advogado para o ajuizamento 
da ação. Os demais legitimados poderão propor a ação direta perante o Supremo 
Tribunal Federal sem necessidade de estarem representados por advogado. 

O partido político com representação no Congresso Nacional dispõe de 
legitimidade ativa para a instauração do processo de fiscalização abstrata de 
constitucionalidade, podendo ajuizar ADI perante o Supremo Tribunal Federal, 

25 ADI 127, rei. Mln. Celso de Mello, 04.1 2. 1992. 
26 ADI 1 . 1 05/DF, rei. Min. Maurlclo Corrêa, 23.08.2001 . 
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qualquer que seja o número de representantes da agremiação partidária nas 
Casas do Poder Legislativo da União (para fazer jus à legitimação, basta que 
o partido político tenha um representante em uma das Casas do Congresso 
Nacional). 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aferição da 
legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação e a perda 
superveniente de representação do partido político no Congresso Nacional 
não o desqualifica como legitimado ativo para a ação direta de inconstitu
cionalidade.27 Assim, se um partido político com representação no Congresso 
Nacional propuser uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal e, antes 
do julgamento da ação pelo Tribunal, vier a perder a sua representação nas 
Casas do Congresso Nacional, essa perda superveniente de representação 
parlamentar não prejudicará a apreciação da ação direta. 

Ainda em relação à legitimação dos partidos políticos, entende o Supremo 
Tribunal Federal que para a instauração do controle abstrato é suficiente a 
decisão do presidente do partido, não havendo necessidade de manifestação 
do diretório partidário. 

No que concerne à legitimação das entidades de classe de âmbito nacional, 
o STF firmou entendimento de que o exigido "caráter nacional" não decorre 
de mera declaração formal em seus atos constitutivos, mas da real existência 
de associados ou membros em pelo menos nove estados da Federação.28 

Também sobre a legitimação das entidades de classe de âmbito nacional, 
o STF possuía jurisprudência segundo a qual as associações que congregam 
exclusivamente pessoas jurídicas - as denominadas "associações de associa
ções" - não disporiam de legitimidade para a instauração do controle abstrato, 
uma vez que a elas faltaria a qualidade de entidade de classe, implicando o 
seu não enquadramento no art. 1 03,  IX, da Constituição. 

O Tribunal Excelso modificou esse entendimento, passando a admitir a 
instauração do controle abstrato por "associações de associações".29 Portanto, 
atualmente, associações de âmbito nacional que congregam exclusivamente 
pessoas jurídicas, as denominadas "associações de associações", têm legiti
midade ativa para instaurar o controle abstrato perante o Supremo Tribunal 
Federal, enquadrando-se no inciso IX do art. 1 03 da Constituição da Repú
blica, como entidades de classe. 

Acerca do inciso IX do art. 1 03 ,  cabe mencionar, ainda, que o Supremo 
Tribunal Federal firmou entendimento de que as centrais sindicais não têm 

27 ADI AgR 2 .1 59/DF, rei. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 1 2.08.2004. 
28 ADI 4.459, rei. Min. Celso de Mello, 22.03.2013. 
29 ADI AgR 3.153/DF, rei. Min. Celso de Mello, 05.05.2004. 
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legitimidade para instaurar o controle abstrato, haja vista que, no plano da 
organização sindical brasileira, essa legitimação alcança somente as confede
rações sindicais, não beneficiando os sindicatos, as federações e as centrais 
sindicais, ainda que possuam abrangência nacional.3° 

O legislador constituinte de 1 988 substituiu o sistema anterior, que con
fiava o direito de propositura de ação direta exclusivamente ao Procurador
-Geral da República, por um sistema de amplíssima legitimação, outorgando 
o direito de propositura a diferentes órgãos do Poder Público e da sociedade, 
enumerados no art. 1 03 da Carta Política. 

Essa nova realidade propiciou um aumento significativo do número de 
ações diretas propostas perante o Supremo Tribunal Federal, o que vem 
dificultando o trabalho dessa Corte Constitucional que, já sabemos, além de 
atuar no controle abstrato de nonnas, funciona como instância de revisão no 
âmbito do controle difuso, no qual decide, definitivamente, sobre os diversos 
casos concretos submetidos à sua consideração, por meio da interposição do 
chamado recurso extraordinário. 

Sem embargo dessa nova legitimação ativa ampliada, a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal passou, em relação a certos legitimados, a 
estabelecer algumas restrições ao direito de propositura de ADI, exigindo 
a demonstração de interesse de agir, isto é, a demonstração da denominada 
"pertinência temática". 

Assim, embora a Constituição não tenha estabelecido nenhuma distinção 
entre os legitimados ativos da ação direta de inconstitucionalidade quanto 
ao interesse de agir, a jurisprudência do STF os diferenciou, erigindo dois 
grupos distintos de legitimados: 

a) legitimados universais: são aqueles que podem impugnar em ADI qualquer 
matéria, sem necessidade de demonstrar nenhum interesse específico; 

São legitimados universais: o Presidente da República, as Mesas da Câ
mara e do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com representação 
no Congresso Nacional. 

b) legitimados especiais: são aqueles que somente poderão impugnar em ADI 
matérias em relação às quais seja comprovado o seu interesse de agir, isto 
é, a relação de pertinência entre o ato impugnado e as funções exercidas 
pelo órgão ou entidade. 

30 ADI 1 .442/DF, rei. Min. Celso de Mello, 03. 1 1 .2004. 
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São legitimados especiais: as confederações sindicais, as entidades de 
classe de âmbito nacional, as Mesas das Assembleias Legislativas estaduais 
ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os Governadores dos estados
-membros e do Distrito Federal. 

Portanto, à luz da jurisprudência do STF, o Presidente da República, as 
Mesas da Câmara e do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com 
representação no Congresso Nacional possuem legitimidade ativa universal, 
podendo ajuizar ADI em face de qualquer ato nonnativo do Poder Público, 
federal ou estadual, independentemente do requisito "pertinência temãtica" 
(legitimados universais). 

Por outro lado, nas hipóteses de ação direta ajuizada por confedera
ções sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das 
Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e, finalmente, por Governadores dos estados-membros e do Dis
trito Federal hã que se observar o requisito da pertinência temãtica entre 
o conteúdo do ato e as funções ou atividades do legitimado (legitimados 
especiais). 

Assim, o Presidente da República pode impugnar em ADI uma lei estadual 
oriunda de qualquer ente federado sem a necessidade de comprovar qualquer 
interesse na matéria tratada pela referida lei. Entretanto, para que um Governador 
de Estado impugne em ADI lei oriunda de outro estado da Federação, deve 
ele comprovar que a lei tem reflexos sobre a sua respectiva unidade federada, 
sob pena de não ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Enfim, em se tratando de ADI proposta por Governador de Estado (legiti
mado especial), exige o Supremo Tribunal Federal que a lei, de algum modo, 
tenha repercussão no seu estado, daí nascendo o interesse para o Governador 
ou a Mesa da Assembleia Legislativa. É comum a ocorrência dessa situação 
em matéria de ICMS, quando um estado aprova lei que, indiretamente, pre
judica os interesses de outras unidades federativas. 

A mesma restrição é feita nas hipóteses de ADI ajuizada pelas Me
sas das Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, exigindo o Tribunal a presença de vínculo objetivo de 
pertinência entre o conteúdo da nonna impugnada e os interesses daquelas 
Casas Legislativas. 

No tocante às confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito 

nacional, da mesma forma, exige-se a comprovação de pertinência temãtica 

para a propositura de ADI , isto é, só poderão elas propor ADI impugnan" 

do matéria que tenha relação com os interesses dos seus sindicalizad()s
. 
o� 

assocl.ados. 
. e. 

y i.i:3b 
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• Presidente da República 

Podem lmpug- • Procurador-Geral da República 
nar qualquer � LEGITIMADOS � matéria, • Mesa do Senado Federal e da 

UNIVERSAIS 
independen- � camara dos Deputados 
temente de 
comprovação • Conselho Federal da OAB 

de interesse • Partido PollUco com representação no 

LEGITIMA(;ÃO 
Congresso Nacional 

E P,ERTINl':NC!A -
TEMÁTICA 

Só podem • Governador de Estado e do DF 
Impugnar y LEGITIMADOS � a matéria • Mesa de Assembleia Legislativa e 

ESPECIAIS em relação - da Camara Legislativa do DF 
à qual 
comprovem • Confederação sindical ou entidade 

Interesse de classe de ambito nacional 

72.2.3. Objeto 

A ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Fe
deral é instrumento para a apreciação da validade de lei ou ato nonnativo 
federal ou estadual, desde que editados posterionnente à promulgação da 
Constituição Federal. 

O direito municipal (Lei Orgânica e leis e atos nonnativos municipais) não 
pode ser impugnado em sede de ação direta de inconstitucionalidade. O direito 
municipal somente poderá ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal no âmbito do controle difuso, quando uma controvérsia concreta chega 
ao Tribunal por meio do recurso extraordinário, ou, excepcionalmente, por meio 
de arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF. 

Em relação às leis do Distrito Federal, como este ente federado dispõe da 
competência legislativa dos estados e dos municípios,31 somente poderão ser 
impugnadas em ADI perante o STF as leis distritais editadas no desempenho 
de sua competência estadual (uma lei sobre ICMS, por exemplo). Se a lei 
do Distrito Federal foi expedida para regular matéria tipicamente municipal 
(IPTU, por exemplo), não poderá ser questionada em ADI perante o Supremo 
Tribunal Federal.32 

Não obstante essa natureza híbrida do Distrito Federal - que edita nor
mas de cunho estadual e normas de caráter municipal -, há um importante 

31 Confonne dispõe o § 1 .0 do art. 32 da Constituição: ao Distrito Federal sl!o atribuldas as 
competências legislativas reservadas aos estados e municlpios. 

32 STF, Súmula 642: "Nao cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal 
derivada da sua competência legislativa municipal." 
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julgado do STF que, excepcionalmente, afasta a necessidade de aferição da 
natureza da norma distrital para o fim de admitir, ou não, a ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada perante ele (o STF). Segundo nossa Corte 
Suprema, no caso de leis distritais sobre organização ele pessoal, carreiras 
e cargos públicos, caberá ação direta perante o STF, sem que se exija a 
aferição da natureza - estadual ou municipal - dessas normas, pois em 
tais matérias não é possível fazer de forma precisa essa identificação.33 

Em síntese, podemos afirmar que só podem ser objeto de ADI perante 
o Supremo Tribunal Federal leis e atos normativos federais, estaduais ou do 
Distrito Federal, neste último caso desde que editados no desempenho de 
sua competência estadual. 

Entretanto, nem todas as leis e atos normativos federais e estaduais, ou 
do Distrito Federal, no desempenho de atribuição estadual, podem ser objeto 
de ADI perante o Supremo Tribunal Federal, em decorrência das restrições 
impostas pela jurisprudência do Tribunal Maior. É que, segundo orientação 
da Corte Suprema, para que uma norma possa ser objeto de ADI, deverá ela 
satisfazer, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

a) ter sido editada na vigência da atual Constituição; 

b) ser dotada de abstração, generalidade ou normatividade; 

e) possuir natureza autônoma (não meramente regulamentar); e 

d) estar em vigor. 

Vejamos, a seguir, os aspectos mais importantes a respeito desses requi
sitos firmados pela jurisprudência do Pretório Excelso. 

Somente podem ser objeto de ADI normas que tenham sido editadas sob a 
vigência da Constituição Federal de 1 988, isto é, após 05. 1 0. 1 988. Vale dizer, 
o STF não admite a impugnação do direito pré-constitucional, editado sob a 
égide de Constituições pretéritas, mediante ação direta de inconstitucionalidade. 
O direito pré-constitucional pode ter a sua validade aferida frente a Consti
tuição de 1 988, para o fim de reconhecimento de sua recepção ou revogação 
por esta, somente no âmbito do controle difuso, diante de casos concretos, ou 
mediante controle abstrato, em sede de arguição de descumprimento de pre
ceito fundamental - ADPF, mas não em ação direta de inconstitucionalidade. 

Apenas podem ser impugnados mediante ADI perante o Supremo Tribunal 
Federal atos que possuam normatividade, vale dizer, sejam caracterizados por 
generalidade e abstração (apliquem-se a um número indefinido de pessoas e 

3J ADI 3.341/DF, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 29.05.2014. 
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de casos, todos quantos se enquadrem na situação hipotética abstratamente 
descrita no ato nonnativo ). 

Se os atos são de efeitos concretos, desprovidos de abstração e generalidade, 
não se prestam ao controle abstrato de normas, haja vista que, segundo o STF, 
a Constituição adotou como objeto desse processo somente os atos tipicamente 
nonnativos, ou seja, aqueles dotados de um mínimo de generalidade e abstra
ção. Logo, se os atos são de efeitos individuais e concretos, não poderão ser 
impugnados mediante ADI, uma vez que, nesta, deve-se discutir somente o ato 
normativo - geral e abstrato - em tese, confrontando-o com a Constituição Federal. 

São exemplos de atos de efeitos concretos, que não poderão ser impug
nadas em ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal, em razão da ausência de nonnatividade (generalidade e abstração): 
decreto que declare de utilidade pública o imóvel "X" para fim de desapro
priação; decreto de nomeação do servidor "João das Couves"; decreto de 
exoneração do agente público "Tlcio da Silva" etc. 

Importantíssimo ressaltar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal recen
temente decidiu que essa restrição não se aplica aos atos de efeitos concretos 
aprovados sob a forma de lei em sentido estrito (lei formal), isto é, aos atos 
aprovados pelo Poder Legislativo e sancionados pelo Chefe do Poder Executivo.34 

Ao firmar esse novo entendimento, ressaltou o Tribunal Excelso que as 
leis formais decorrem, ou da vontade do legislador ordinário, ou do próprio 
legislador constituinte, que exige que certos atos, mesmo tendo efeito con
creto, sejam editados sob a forma de lei. 

Desse modo, se "a Constituição submeteu a lei ao processo de controle 
abstrato, meio próprio de inovação na ordem jurídica e instrumento adequado 
de concretização da ordem constitucional, não seria admissível que o intérprete 
debilitasse essa garantia constitucional, isentando um grande número de atos 
aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de normas e, talvez, de qual
quer forma de controle". 

Deixou assente a Corte Suprema, ainda, "não haver razões de índole 
lógica ou jurídica contra a aferição da legitimidade das leis formais no 
controle abstrato de normas". Portanto, "o Supremo Tribunal Federal deve 
exercer sua função precfpua de fiscalização da constitucionalidade das leis 
e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia consti
tucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, 
concreto ou abstrato de seu objeto". 

Em decorrência dessa nova orientação, o Supremo Tribunal Federal pas
sou a admitir a aferição, em ação direta de inconstitucionalidade, da validade 
da lei de diretrizes orçamentárias - LDO, contrariamente à orientação até 

"' ADIMC 4.048/DF. rei. Min. Gilmar Mendes, 1 7.04.2008. 
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então consolidada em sua jurisprudência. De fato, a jurisprudência pretérità 
do Tribunal Excelso não admitia ADI contra disposições insertas na lei de 
diretrizes orçamentárias - LDO, por considerar tal norma de natureza indivi
dual ou de efeitos concretos, efeitos esses que se esgotam com a propositura 
e a votação do orçamento fiscal. 

Somente podem ser impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal as leis ·e atos normativos que possuem 
caráter autônomo, que desrespeitam diretamente a Constituição Federal. Não 
se admite a impugnação em ADI de normas que afrontem a Constituição 
de modo indireto, reflexo, isto é, dos denominados "atos regulamentares". 

Assim, se um decreto do Presidente da República foi editado para re
gulamentar uma lei, e, ao fazê-lo, exorbita de sua competência, não poderá 
ser questionado em ação direta de inconstitucionalidade, pois não se trata de 
ofensa direta à Constituição, uma vez que entre o decreto regulamentar e a 
Constituição temos a lei regulamentada (conflito de legalidade).35 

Por força desse entendimento, temos que somente as normas primárias 
podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal. As espécies secundárias, chamadas de "meramente regula
mentares'', não podem ser impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal, haja vista que essas, em caso de vicio, 
não ofenderão diretamente a Constituição, mas sim a norma em razão da 
qual foi editada (norma regulamentada). 

Isso não significa, porém, que atos administrativos não possam ser objeto 
de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
Poderão sim, desde que a sua natureza não seja meramente regulamentar. Por 
exemplo, se o Presidente da República edita um decreto meramente regulamen
tar, para a fiel execução de certa lei, é certo que esse ato regulamentar não 
poderá ter a sua validade questionada em ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal. Porém, se o Presidente da República 
edita um decreto de natureza autônoma, para disciplinar indevidamente ma
téria reservada à lei, esse decreto poderá ser impugnado em ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, haja vista tratar-se, 
na realidade, de norma materialmente primária. 

Ainda por força desse requisito - exigência de ofensa direta à Consti
tuição -, temos o seguinte: sempre que, para apreciar a constitucionalidade 
da norma que se pretenda impugnar, for necessário o seu confronto com 
outras normas infraconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal não admite 

35 Conforme lição do Ministro Carlos Velloso: Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da 

lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, pratica ilegalidade e não inconstitucionali

dade, pelo que não se sujeita à jurisdição constitucional (ADI 264, rei. Mln. Carlos Valioso, 

DJ 25.08.1 995). 
. 



848 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

a sua impugnação em ação direta de inconstitucionalidade. Assim, se uma lei 
ordinária federal for impugnada em ADI e para a apreciação da sua validade 
for necessário o seu cotejo com uma lei complementar (ou com qualquer 
outra norma infraconstitucional), o Supremo Tribunal Federal não conhecerá 
dessa ação direta, porque, nesse caso, a ofensa da lei ordinária à Constituição 
Federal não é direta, mas sim meramente indireta, reflexa. 

É interessante, também, anotar que o Supremo Tribunal Federal já de
cidiu que não é cabível controle abstrato de constitucionalidade quando se 
pretenda confrontar o art. 1 69, § 1 .0, da Constituição Federal, e uma norma 
que tenha criado vantagem funcional para servidores públicos, acarretando 
aumento de despesa pública, sem que houvesse prévia dotação orçamentária 
suficiente suportá-lo. Entende a Corte Suprema que a ausência de dotação 
orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de 
inconstitucionalidade da lei qu� tenha criado a vantagem funcional, mas 
apenas impede a sua aplicação naquele exercício financeiro.36 

Por fim, somente podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal leis e atos normativos que integrem o 
ordenamento jurídico, ainda que durante o prazo da vacatio legis. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não admite a impugnação em 
ação direta de inconstitucionalidade de leis e atos normativos revogados, 
que não estejam mais no ordenamento jurídico no momento da apreciação 
da ação,37 tampouco de normas cuja eficácia já tenha se esgotado, tais como 
medidas provisórias já rejeitadas pelo Congresso Nacional. É que, como a 
ação direta de inconstitucionalidade tem por fim retirar do ordenamento ju
rídico normas que desrespeitam a Constituição, se a norma já foi revogada, 
não integra mais o ordenamento jurídico, sendo descabido cogitar em ADI .  

Assim, quando se propõe uma ação direta de inconstitucionalidade con
tra ato já revogado ou que já tenha esgotado os seus efeitos, a ação não é 
conhecida, por ausência de objeto. Por outro lado, se a ação é proposta 
com o ato em vigor, mas antes do julgamento ocorre a sua revogação ou 
o esgotamento dos seus efeitos, a ação direta é prejudicada, por perda de 
objeto. Na prática, num ou noutro caso, não haverá apreciação do mérito 
da ação. A distinção é de ordem processual, vale dizer, no primeiro caso 
(ausência de objeto), a ação direta sequer é conhecida pelo Supremo Tribu
nal Federal; no segundo (perda de objeto), a ação direta é conhecida, mas o 
Supremo Tribunal Federal encerra o seu processo sem julgamento do mérito. 

36 ADI 3.599/DF, rei. Mln. Gilmar Mendes, 21 .05.2007. 
37 Vale lembrar que a revogação da lei não obsta, porém, a declaração da sua Inconstitucio

nalidade no controle incidental, com o fim de afastar a sua aplicação a um caso concreto 
contemporâneo ao perlodo de vigência da lei. 
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Essa orientação, entretanto, admite uma ressalva: o Tribunal Excelso en
tende que "a revogação da lei impugnada quando já em pauta a ação direta 
de inconstitucionalidade não subtrai à Corte a competência para examinar a 
constitucionalidade da norma até então vigente'', ou seja, não implica prejuízo 
à ação direta.38 

Para finalizarmos este item, apresentaremos a seguir uma relação, mera
mente exemplificativa, de normas que podem ser impugnadas em ação direta 
de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por ofensa à 
Constituição Federal, desde que cumpridos os requisitos antes apontados: 

a) emendas à Constituição Federal:  sabemos que as emendas à Constituição 
constituem obra do poder constituinte derivado, que se sujeita, no exercício 
da sua tarefa de reformar ou revisar o texto constitucional, às limitações de 
ordem circunstancial, processual e material. Desse modo, se alguma emen
da constitucional for aprovada com desrespeito - fÓrmal ou material - às 
prescrições do art. 60 da Constituição, deverá ser declarada inconstitucional, 
podendo a impugnação dar-se por meio da propositura de ação direta de in
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, apenas, 
que as normas constitucionais originárias não estão sujeitas ao controle de 
constitucionalidade, não podendo, por óbvio, ser objeto de ação direta; 

b) Constituição dos estados-membros: os estados-membros dispõem de com
petência para a elaboração de suas próprias Constituições, mas devem 
obediência aos princípios estabelecidos na Constituição Federal (CF, art. 
25). Portanto, o texto da Constituição Estadual - originário ou decorrente 
de emenda - pode ser impugnado em ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal; 

c) tratados e convenções internacionais: os tratados e convenções internacio
nais celebrados pela República Federativa do Brasil não podem, em qualquer 
caso, contrariar a Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. 
Desse modo, os tratados e convenções internacionais, quer tenham sido 
incorporados pelo rito ordinário (status de lei ordinária ou, se versarem 
sobre direitos humanos, de supralegalidade), quer tenham sido incorpora
dos mediante o procedimento especial do § 3.0 do art. 5.0 da Constituição 
(status de emenda constitucional), sujeitam-se à fiscalização de sua validade 
por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Se incorporado pelo rito 
ordinário, poderá ser impugnado em ação d ireta de inconstitucionalidade 
não só o decreto legislativo que o aprova definitivamente, mas também o 
decreto do Presidente da República, que o promulga; 

d) demais normas primárias federais e estaduais: as espécies primárias 
em geral - leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, 
decretos legislativos - submetem-se à fiscalização via ação direta, desde que 

38 ADI 3.232/TO, rei. Min. Cezar Peluso, 14.08.2008. 
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editadas pela União, pelos estados ou pelo Distrito Federal, neste último 
caso somente se editadas no desempenho de sua competência estadual; 

e) medidas provisórias: as medidas provisórias têm força de lei desde a sua 
edição e, como tais, podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade 
antes da sua apreciação pelo Poder Legislativo, tenham sido elas adotadas 
pelo Presidente da República ou pelo Governador de Estado (neste caso, 
evidentemente, se o respectivo estado houver previsto, no texto da Consti
tuição estadual, essa espécie normativa); 

No caso de impugnação de medida provisória em ação direta de inconstitu
cionalidade, sendo ela ulteriormente rejeitada pelo Poder Legislativo, ou ocorrendo 
a perda de sua eficácia por decurso de prazo antes do julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, a ação direta restará prejudicada, por perda de objeto. 

Diferentemente, sendo a medida provisória convertida em lei antes do 
julgamento do Supremo Tribunal Federal, a ação direta poderá ter prosse� 
guimento, agora em relação à lei resultante de sua conversão, desde que a 
peça inicial seja aditada. 

f) decretos autônomos: os decretos do Presidente da República, do Governador 
de Estado e do Governador do Distrito Federal podem ser impugnados em 
ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 
desde que possuam natureza autônoma, vale dizer, desde que não sejam 
atos meramente regulamentares; 

g) decretos legislativos do Congresso Nacional que suspendem a execução 
dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regu
lamentar ou dos limites da delegação legislativa: a Constituição Federal 
outorga ao Congresso Nacional a competência para sustar os atos do Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação 
legislativa (art. 49, V), ficando o decreto legislativo que efetue essa sustação 
de efeitos sujeito ao exame do Poder Judiciário, por meio de ação direta 
de inconstitucionalidade; 

h) regimentos internos: os regimentos internos dos tribunais do Poder Judiciá
rio são por eles elaborados, com fundamento em autorização constitucional 
expressa (art. 96, 1, "a"). O mesmo acontece com os regimentos das casas 
legislativas, do Tribunal de Contas da União e dos tribunais de contas dos 
estados, que são por eles próprios elaborados. Em todos os casos, constituem 
os regimentos normas materialmente primárias, que poderão ser impugnadas 
em ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 
sempre que se vislumbre ofensa direta à Constituição Federal. 

\ 
Podem, ainda, ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal os seguintes atos normativos: resoluções e decisões 
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administrativas dos tribunais do Poder Judiciário; atos normativos de pessoa 
jurídica de direito público da União e dos estados, tais como aqueles ema
nados de suas autarquias e fundações públicas de direito público; pareceres 
normativos do Poder Executivo aprovados pelo Presidente da República ou 
pelo Governador de Estado; pareceres da Consultoria-Geral da Presidência 
da República, aprovados pelo Presidente da República; dentre outros. 

Porém, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as sú
mulas aprovadas pelos tribunais do Poder Judiciário, em face da ausência 
de conteúdo normativo, não podem ser objeto de ação direta de inconstitu
cionalidade. Da mesma forma, não podem ser impugnadas em ação direta 
de inconstitucionalidade as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, 
tampouco convenções e acordos do trabalho. 

72.2.4. Parâmetro de controle 

No processo abstrato, o parâmetro de controle é a Constituição em vi
gor, abrangendo não só as normas constitucionais originárias como também 
as normas constitucionais derivadas, resultantes de emenda à Constituição. 

Com a promulgação da EC 45/2004, tivemos um alargamento do parâmetro 
do controle abstrato. Com efeito, essa emenda passou a dispor que "os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais" (CF, 
art. 5.0, § 3 .º). Com isso, se aprovados por esse procedimento especial, tais 
tratados e convenções internacionais também serão parâmetro de controle de 
constitucionalidade, com força de emenda constitucional. 

No exercício do controle de constitucionalidade, há sempre uma relação 
entre a norma objeto de impugnação e o texto constitucional em face do qual 
aquela está sendo impugnada, denominado "texto constitucional parâmetro", 
cuja supremacia pretende-se ver respeitada. 

Cabe ao autor da ação direta de inconstitucionalidade apontar, na peça 
inicial, o texto constitucional parâmetro, supostamente violado pela norma 
que se impugna. 

O controle abstrato de normas perante o Supremo Tribunal Federal destina
-se a defender, apenas, a supremacia da Constituição Federal de 1 988, não se 
prestando para o exame da validade de normas em confronto com Constituições 
pretéritas. Significa dizer, em hipótese nenhuma será possível a instauração do 
controle abstrato em face de Constituições pretéritas. O controle de constitucio

nalidade realizado em confronto com Constituições pretéritas é do tipo incidental, 

diante de casos concretos submetidos à apreciação do Poder Judiciário. 
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Da mesma forma, não é possível a propositura de uma ação direta de 
inconstitucionalidade em face de texto da Constituição Federal de 1 988 que 
não mais esteja em vigor, em razão de revogação pelo poder constituinte 
d..,. ; vado, mediante a aprovação de emenda à Constituição. 

Assim, se entre o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e 
a data do seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorrer a revogação 
da norma constitucional parâmetro, a ação direta restará prejudicada, ou seja, 
o processo será encerrado pelo Tribunal sem a apreciação do mérito. 

A lógica, nessa hipótese, é singela: o controle abstrato tem por escopo 
a proteção do ordenamento jurídico contra normas que desrespeitem a Carta 
Magna, fazendo valer o princípio da supremacia da Constituição; logo, se o 
dispositivo constitucional em face do qual a lei foi impugnada não mais está 
em vigor, descabe cogitar ofensa atual à Lei Maior, uma vez que deixou de 
existir o texto constitucional cuja supremacia se pudesse pretender garantir. 

Assim, se for proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em face 
de uma norma constitucional já revogada (revogação antecedente), a ação não 
será conhecida, por ausência de objeto (a ADI, desde a sua propositura, não 
dispõe de objeto, porque não estava mais em vigor, na data de ajuizamento 
da ação, o texto constitucional parâmetro). 

Se a ação direta de inconstitucionalidade for proposta sob a vigência da 
norma constitucional parâmetro, mas esta for revogada antes do julgamento 
da ação (revogação superveniente), a ação será conhecida, mas será julgada 
prejudicada, em virtude da perda do seu objeto (a ADI possuía objeto quando 
foi proposta, porque, naquela data, a norma constitucional parâmetro estava 
vigente; perdeu ulteriormente o seu objeto, no momento em que a norma 
constitucional parâmetro foi revogada). 

Embora esse seja o entendimento tradicional do STF - de que a revogação 
superveniente do texto constitucional parâmetro implica prejuízo à ação direta 
-, registramos que, em uma situação excepcionalíssima, o tribunal examinou 
a validade de lei em face de texto constitucional já revogado, conforme se 
passa a explicar.39 

Sob a vigência do texto constitucional introduzido pela EC 201 1 998, o 
Estado do Paraná editou lei instituindo contribuição previdenciária incidente 
sobre os proventos dos servidores públicos inativos. Na época, proposta uma 
ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, foi concedida medida 
cautelar, suspendendo a eficácia da lei, haja vista que, para o tribunal, o 
texto constitucional então vigente não autorizava a instituição de contribuição 
previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos. Posteriormente, a 

39 ADI 2.1 58/PR, rei. Min. Dias Tolfoli, 1 5.09.2010. 
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Constituição Federal foi alterada pela EC 4 1 /2003, passando a explicitamente 
pennitir a criação de tal contribuição. 

Pois bem, nessa situação, se fosse aplicado o entendimento tradicional 
do STF, a alteração superveniente do texto constitucional parâmetro pela EC 
41 /2003 tomaria a ação direta prejudicada, por perda de objeto. Entretanto, no 
caso específico em comento, ponderou o tribunal que, se fosse julgada preju
dicada a ação direta, por perda de objeto, a cautelar anterionnente concedida 
seria automaticamente revogada; com isso, a lei paranaense voltaria a viger. 
A restauração da vigência da lei decerto daria ensejo à interpretação de que 
a superveniência da EC 4 1 /2003 a teria convalidado, porquanto, a partir da 
promulgação dessa emenda, o texto constitucional passou a pennitir a exigên
cia de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos. 
Assim, muito provavelmente, o Estado do Paraná defenderia a aplicação 
dessa lei que ele editou antes da EC 4 1 /2003 - pretensamente convalidada 
pela superveniência dessa emenda - para exigir a contribuição dos inativos. 

A fim de evitar essas indesejadas vicissitudes, o Supremo Tribunal Fe
deral, após deixar assente que o sistema brasileiro não contempla a figura da 
constitucionalidade superveniente (isto é, não se admite, entre nós, a convali
dação de lei inconstitucional por nonna constitucional futura), deliberou pelo 
julgamento do mérito da ação direta, mesmo em face de texto constitucional 
parâmetro já revogado pela EC 4 1 /2003. No mérito, foi então declarada a 
inconstitucionalidade da lei paranaense em face do texto constitucional pre
térito (introduzido pela EC 20/1 998), já revogado pela EC 4 1 /2003 . 

Como se vê, foi uma situação excepcionalíssima, em que o tribunal afastou 
o seu tradicional entendimento no exclusivo intuito de evitar um eventual efeito 
danoso indesejado, que adviria se julgasse prejudicada a ação direta, com a con
sequente revogação da medida cautelar anterionnente concedida e a automática 
restauração da eficácia da lei paranaense. Na oportunidade, asseverou a Corte 
Suprema, também, que essa fórmula excepcional adotada teria a virtude de reforçar 
a máxima efetividade da jurisdição constitucional abstrata exercida pelo STF. 

Cabe-nos, aqui, uma breve observação a respeito do controle de constitu
cionalidade incidental. Se a validade da lei está sendo discutida no controle 
incidental (e não no abstrato), a mera revogação da norma constitucional 
parâmetro não põe fim à ação, podendo o Poder Judiciário proclamar a in
constitucionalidade da lei mesmo após a revogação desta. 

Por exemplo, quando é impetrado um mandado de segurança em que 
se pleiteie a desconstituição de um ato concreto de autoridade que esteja  
afrontando direito líquido e certo assegurado em algum dispositivo da  Cons
tituição, tendo sido editado (o ato impugnado) com base em uma lei cuja  
inconstitucionalidade seja arguida, a mera revogação do texto constitucional 
parâmetro não prejudica, não põe termo ao processo do mandado de segu-
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rança. E assim é por uma razão simples: como o controle incidental tem a 
finalidade de resolver um caso concreto (afastando a aplicação, ao caso, de 
uma lei inconstitucional), mesmo com a revogação da norma constitucional 
a lide deve ser apreciada e resolvida, pois está em jogo direito subjetivo de 
urna das partes, que, para ser assegurado, necessita que se afaste, em relação 
à situação concreta, a aplicação da lei cuja inconstitucionalidade foi arguida. 

Esse mesmo raciocínio é válido para a hipótese de revogação superve
niente da lei que esteja sendo inquinada de inconstitucional. Desse modo, se 
a impugnação da lei se deu no controle incidental, a sua revogação superve
niente não prejudica a ação. Diferentemente, se a mesma lei foi impugnada 
em ação direta de inconstitucionalidade, a sua posterior revogação antes do 
julgamento faz com que a ação resulte prejudicada, por perda de objeto. 

Em síntese: no controle incidental, a revogação da lei impugnada ou 
da norma constitucional parâmetro não prejudica o julgamento da ação em 
que foi suscitado o incidente de inconstitucionalidade; diferentemente, em se 
tratando de ação direta de inconstitucionalidade, a revogação superveniente 
da lei impugnada ou da norma constitucional parâmetro implica prejuízo à 
ação, por perda de objeto. 

72.2.5. Causa de pedir aberta 

O controle abstrato de constitucionalidade, entre nós, encontra-se sujeito 
ao denominado princípio do pedido.40 Isso significa que o Poder Judiciário 
somente pode exercer a fiscalização da validade das leis em abstrato quando 
provocado, não por iniciativa própria. 

O princípio do pedido é típico do controle jurisdicional de constituciona
lidade e contribui para reduzir o caráter político da fiscalização da validade 
das normas bem como para evitar que o Poder Judiciário termine por assumir 
um papel de supremacia em relação aos outros poderes. 

Portanto, o Supremo Tribunal Federal somente atua em face da apresen
tação de uma petição inicial formal, por um dos legitimados constitucional
mente previstos. A exordial deve conter, no pedido, obrigatoriamente, todos 
os dispositivos da lei cuja constitucionalidade se pretenda seja apreciada e, 

'º i: Interessante observar que, sem embargo da vigência do principio do pedido entre nós, 
não se admite a desistência da ação no âmbito do controle abstrato, ou seja, não se 
aplica às ações a ele pertinentes o principio da disposição. Uma vez iniciado o processo 
por um dos legitimados, ele será levado a termo pelo STF; a Iniciativa do legitimado ativo 
é lmpresclndfvel apenas como impulso Inaugural. Essa impossibilidade de desistência se 
justifica pela natureza objetiva do processo no controle abstrato, o que significa que o autor 
não busca a tutela de Interesse próprio ou de posição jurldica individual, motivo pelo qual 
o prosseguimento do processo nao está a seu talante (principio da indisponibilidade). 
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também, o fundamento jurídico da alegação de inconstitucionalidade (ou de 
constitucionalidade, se for uma ADC) dos dispositivos impugnados. 

Neste passo, é extremamente relevante notar que, embora o Supremo 
Tribunal Federal esteja vinculado ao pedido, vale dizer, como regra somente 
possa apreciar a constitucionalidade dos dispositivos legais expressamente 
mencionados na inicial, não o está em relação aos fundamentos jurídicos 
do pedido, ou seja, à causa de pedir. Significa dizer que o Tribunal é livre 
para declarar a inconstitucionalidade da norma não apenas pelos motivos 
indicados pelo impei:rante da ação direta, mas também poderá fazê-lo tendo 
como fundamento qualquer outro parâmetro constitucional. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal poderá declarar a inconstitucio
nalidade de um artigo de uma lei com base em dispositivo constitucional 
diferente do apontado pelo autor como ensejador da incompatibilidade com 
a Carta da República. Por exemplo, o pedido em uma ADI pode pretender 
ver deClarada a inconstitucionalidade somente do art. 1 3  da Lei "X'', ale
gando afronta ao princípio da liberdade de expressão, e o STF declarar o 
art. 1 3  inconstitucional, porém por ferir o princípio da proporcionalidade, 
ou da isonomia, ou quaisquer outros. Não poderia, entretanto, declarar a 
inconstitucionalidade do art. 14 da mesma lei, uma vez que esse dispositivo 
não foi mencionado no pedido.41 

Porém, a existência de causa de pedir aberta no controle abstrato não 
significa que o autor esteja dispensado de apontar o fundamento jurídico 
do pedido para cada dispositivo nele arrolado. A causa de pedir aberta não 
suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de identificar, 
na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os 
dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar, 
sob pena do não conhecimento, total ou parcial, da ação proposta.42 

Esse entendimento de que a causa de pedir é aberta no controle abstrato de 
constitucionalidade é o fundamento para a impossibilidade de ação rescisória 
nas ações que o integram. Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade ou 
a constitucionalidade de uma lei, o Supremo Tribunal Federal terá analisado a 
Constituição inteira, e não só os fundamentos apontados na inicial. Assim, ao 
afirmar que a lei é constitucional, o STF o está afirmando em relação a toda 
a Constituição e não somente à norma (ou normas) constitucional aduzida 

" Cabe observar que essa regra - impossibilidade de apreciar a constitucionalidade de dis
positivos não expressamente Impugnados na petição inicial - não é absoluta. Com efeito, 
há exceção à vinculação ao pedido nos casos em que o STF pronuncia a Inconstituciona
lidade por arrastamento de dispositivo não impugnado, por existir correlação, conexão ou 

dependência entre ele e aqueles expressamente atacados no pedido. Analisamos, em .outro 
ponto, a inconstitucionalidade 'por arrastamento" óu 'por atração". · · :; :.! '..IU '2 AOIMC 2.21 3-0, rei. Min. Celso de Mello, 04.04.2002. 
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como fundamento jurídico do pedido. Por isso, não é possível pretender-se 
nova apreciação da validade de dispositivo de uma lei que já foi considerado 
constitucional pela Corte Suprema - seja em sede de ADI, seja em ADC, 
ou ainda em ADPF -, mesmo que o novo pedido apresente fundamentação 
constitucional inteiramente diversa do anterior. 

Em suma, no âmbito do controle abstrato, o Supremo Tribunal Federal 
(ou os Tribunais de Justiça) não está adstrito às razões de ordem jurídica 
invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida 
pelo autor da ação. A pronúncia de inconstitucionalidade poderá ter por 
fundamento dispositivo ou princípio constitucional não suscitado pelo autor, 
porém, vislumbrado pelos ministros da Corte durante a apreciação da ação. 
No mesmo sentido, na hipótese de pronunciar a constitucionalidade, o STF 
estará declarando o dispositivo compatível com todo o texto constitucional. 

12.2.6. Petição inicial 

A petição indicará o dispositivo da lei ou do ato nonnativo impugnado e 
os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, 
bem como o pedido, com suas especificações. 

Note-se que o autor da ação tem a obrigação de indicar, além da lei 
ou do ato nonnativo impugnado, o pedido e os fundamentos jurídicos que 
embasam este. Embora o Supremo Tribunal Federal não esteja vinculado à 
causa de pedir, é obrigatória a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, 
sob pena de não conhecimento da ação. 

A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando 
subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias 
da lei ou do ato nonnativo impugnado e dos documentos necessários para 
comprovar a impugnação. 

Vimos que, à exceção dos partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional e das confederações sindicais e entidades de classe de 
âmbito nacional, os demais legitimados não precisam estar representados por 
advogado para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Mas, 
sempre que a petição inicial for subscrita por advogado deverá ser acompa
nhada de instrumento de procuração. 

A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente 
serão liminarmente indeferidas pelo relator, cabendo agravo dessa decisão. 

12.2.7. Imprescritibilidade 

A propositura de ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita a prazo 
de prescrição ou decadência, haja vista que os atos inconstitucionais não se 
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convalidam no tempo. Significa que o legitimado poderá impugnar a lei ou 
ato normativo a qualquer tempo, sem preocupação com prazo prescricional 
ou decadencial. Conforme lição do Ministro Ayres Britto, "não há, entre 
nós, um tipo de 'usucapião da legalidade', em que se a lei inconstitucional 
permanecer em vigor durante muito tempo tornar-se-á constitucional".43 

Há, porém, dois limites temporais implícitos para essa impugnação. 

Em primeiro lugar, devemos lembrar que só se admite a impugnação de 
leis ou atos normativos expedidos após 05. l 0. 1 988, uma vez que o direito 
pré-constitucional não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 
Assim, embora não exista prazo prescricional ou decadencial, é certo que 
atualmente uma lei de 1 987 não poderá ser impugnada em ação direta de 
inconstitucionalidade, porquanto se trata de norma editada na vigência de 
Constituição pretérita. 

Ademais, as leis e atos normativos só podem ser impugnados em ação 
direta de inconstitucionalidade durante o seu período de vigência, pois, como 
já analisado, a revogação da norma impugnada prejudica o controle de cons
titucionalidade via ação direta. 

72.2.8. Impossibilidade de desistência 

Proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o autor não poderá dela 
desistir. 

Sabemos que o controle abstrato consubstancia processo objetivo, de 
defesa da supremacia da Constituição, em beneficio da sociedade. Assim, 
o papel dos detentores de legitimação ativa é, tão somente, o de suscitar, 
perante o Supremo Tribunal Federal, uma relevante controvérsia constitucio
nal. Suscitada a controvérsia constitucional, perde o legitimado a disposição 
sobre a ação direta (o legitimado não atua defendendo interesse próprio, 
mas sim o interesse público de restauração da harmonia do ordenamento 
jurídico). 

Da mesma forma, não se admite a desistêni::ia do pedido de medida 
cautelar (liminar) em ação direta de inconstitucionalidade. 

12.2.9. Pedido de informações 

Conhecida a ação direta de inconstitucionalidade, o relator pedirá in
formações aos órgãos ou às autoridades dos quais emanou a lei ou o ato 
normativo impugnado. 

" ADIMC 4.45 1 ,  rei. Min. Ayres Britto, 02.09.201 O. 
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O pedido de informações aos órgãos ou autoridades elaboradores da lei 
ou do ato normativo impugnado tem por fim a obtenção de maiores subsí
dios para que o Supremo Tribunal Federal firme posição sobre a matéria. 
Com a apresentação das informações, o Tribunal passa a ter em mãos não 
só os argumentos trazidos pelo autor da ação direta, que fundamentam o 
seu pedido de inconstitucionalidade, mas também as informações dos órgãos 
elaboradores qa norma, que defenderão a sua legitimidade. Assim, quando 
a ação direta tem por objeto a impugnação de uma lei federal, o Congresso 
Nacional e a Presidência da República terão a oportunidade de prestar infor
mações. Caso a ação direta tenha por objeto uma resolução administrativa 
de um dado tribunal do Poder Judiciário, a este será encaminhado o pedido 
de informações - e assim por diante. 

A manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei 
ou o ato normativo impugnado ocorrerá em momentos distintos, conforme 
tenha havido, ou não, pedido de medida cautelar. 

No caso de ação direta de inconstitucionalidade sem pedido de medida 
cautelar, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades dos quais 
emanou a lei ou o ato normativo impugnado, devendo estes prestar tais in
formações no prazo de trinta dias, contados do recebimento do pedido (Lei 
9.868/1999, art. 6.0). 

Havendo pedido de medida cautelar, antes do julgamento desse pedido 
cautelar, os órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato impugnado 
disporão de cinco dias para manifestar-se sobre o pedido (Lei 9 .868/1 999, 
art. 1 O). Ademais, após o julgamento da cautelar deverá o relator pedir aos 
mesmos órgãos ou autoridades as informações, que serão prestadas no prazo 
de trinta dias (Lei 9.868/1 999, art. 6 .0, parágrafo único). 

Note-se, portanto, que, se houver na ação direta pedido de medida cau
telar, a manifestação dos órgãos ou autoridades ocorrerá em dois momentos 
distintos: antes da apreciação do pedido de medida cautelar, no prazo de 
cinco dias, e, também, após o julgamento do pedido cautelar, no prazo de 
trinta dias. 

Poderá ocorrer, ainda, de o relator, em face da relevância da matéria 
e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, 
submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de 
julgar definitivamente a ação, após a prestação das informações, no 
prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do 
Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias 
(Lei 9.868/1 999, art. 1 2). 

Ademais, não haverá pedido de informações quando o órgão ou autorida
de que criou a lei ou ato normativo impugnado for o próprio autor da ação 
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direta de inconstitucionalidade, haja vista que, nesse caso, suas considerações 
sobre a validade da nom1a já foram apresentadas na petição inicial, como 
fundamento do pedido de inconstitucionalidade. 

12.2. 10. Suspeição e impedimento de Ministro 

Não cabe arguição de suspeição44 nos processos do controle abstrato, 
tendo em vista a natureza objetiva das ações que o integram.45 Segundo o 
Supremo Tribunal Federal, as exceções de suspeição são típicas do processo 
subjetivo - aquele em que está em jogo interesse específico de pessoas ou 
grupos detemiinados. 

Não há, portanto, razão para cogitar o cabimento de exceção de suspeição 
nos processos que questionam abstratamente a constitucionalidade de nomias, 
haja vista que nestes a Corte aprecia a legitimidade da norma em tese, sob 
o aspecto objetivo, no âmbito de um processo sem sujeitos, destinado pura 
e simplesmente à defesa da integridade do ordenamento constitucional. 

Porém, é possível a alegação de impedimento,46 nos casos em que o 
Ministro do Supremo Tribunal Federal tenha atuado anteriomiente no processo 
na condição de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, 
requerente ou requerido. 

12.2. 7 1. Impossibilidade de intervenção de terceiros 

Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade . 

... CPC, art. 1 35: •Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: 1 - amigo 
intimo ou inimigo capital de qualquer das partes; l i  - alguma das partes for credora ou 
devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até 
o terceiro grau; Ili - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; 
IV - receber dádivas antes ou depois de Iniciado o processo; aconselhar alguma das par
tes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender ás despesas do lltlgio; 
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes." 

" AS 37, rei. Min. Gilmar Mendes, 06.03.2009. 
•e CPC, art. 1 34: •É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou 

voluntário: 1 - de que for parte; li - em que interveio como mandatário da parte, oficiou 
como perito, funcionou como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento como 
testemunha; Ili - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença 
ou decisão; IV - quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge 
ou qualquer parente seu, consangulneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o. 

segundo grau; V - quando cônjuge, parente, consangulneo ou afim, de alguma das part
.
�s, 

em linha reta ou. na colateral, até o terceiro grau; VI - quando for órgão de direção ou .. d!·:c administração de pessoa jurldica, parte na causa." iOA -,.:.}; 
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A intervenção de terceiros é instituto processual que tem aplicação aos 
processos tipicamente subjetivos, nos quais se pretende o reconhecimento de 
certo direito concreto. Consiste, basicamente, na possibilidade de ingresso 
de uma pessoa em processo em curso entre outros sujeitos, em virtude de 
interesse daquela pessoa no objeto da demanda. 

As figuras jurídicas da intervenção de terceiros - assistência, oposição, 
nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao processo - estão 
reguladas no Código de Processo Civil, e fogem ao objeto desta obra. 

Como o processo de ação direta de inconstitucionalidade constitui pro
cesso objetivo, no qual inexistem propriamente partes e direitos subjetivos a 
serem tutelados, não há que se falar em intervenção de terceiros, na fonna 
regulada pelo Código de Processo Civil. 

Nosso ordenamento há muito positivou a proibição de intervenção de ter
ceiros nos processos do controle abstrato. Essa vedação constava do art. 1 69, 
§ 2.º, do Regimento Interno do STF e, hoje, encontra-se expressa no art. 
7.º, caput, da Lei 9.868/1 999. Dessa fonna, não se admite nos processos 
de controle abstrato a intervenção de terceiros concretamente interessados. 
Isso assim é porque, como explicado, não há interesses subjetivos a serem 
discutidos em tais processos. 

Cabe anotar que o Supremo Tribunal não tem aceitado nem mesmo a 
intervenção de terceiro legitimado para a instauração do controle abstrato em 
processos da mesma natureza nos quais não seja ele parte, como requerente 
ou requerido. Assim, a Corte indeferiu a intervenção do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil no processo de ação direta proposta pelo 
Procurador-Geral da República em face do Presidente da República e do 
Congresso Nacional, em razão de ser ele estranho à causa, por não figurar 
nela nem como requerente, nem como requerido.47 Na ocasião, o Tribunal 
deixou assente que, apesar de o Conselho Federal da OAB ser legitimado 
para a propositura da ação direta, não poderia ele, em ações diretas nas quais 
não seja  requerente ou requerido, intervir no feito, nem mesmo para interpor 
embargos de declaração. 

A impossibilidade de intervenção de terceiros, aqui examinada, não se 
confunde com a admissibilidade de formação de litisconsórcio ativo entre 
legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Este, 
o litisconsórcio formal, é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, e ocorre quando dois ou mais legitimados pelo art. 1 03 da Consti
tuição impetram a ação direta em conjunto, impugnando a validade de certa 
lei ou ato normativo. 

'7 ADI 1 . 1 05/DF, rei. Mln. Maurlcio Corrêa, 23.08.2001 .  
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A impossibilidade de intervenção de terceiros, na forma disciplinada pelo 
Código de Processo Civil, também não se confunde com a possibilidade de 
ingresso de órgãos e entidades não legitimados pelo art. 1 03 da Constituição 
Federal, na condição de amicus curiae, figura jurídica a seguir estudada.48 

12.2. 12. Admissibilidade de a micus curiae 

Entidades e órgãos que não possuem legitimação para a propositura de 
ação direta de inconstitucionalidade poderão pedir ao relator da ação em curso 
perante o Supremo Tribunal Federal para manifestarem-se sobre a questão 
constitucional discutida. É o que dispõe o art. 7.0, § 2.0, da Lei 9.868/1 999, 
nos termos seguintes: 

§ 2.0 O relator, considerando a relevância da matéria e a re
presentatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecor
rível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, 
a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

Esse dispositivo, consoante têm assinalado de modo homogêneo a dou
trina e o próprio Supremo Tribunal Federal, introduziu entre nós a figura 
do amicus curiae (literalmente, "amigo da corte"). Trata-se da possibilidade 
de ser admitida no processo manifestação formal de órgãos ou entidades 
que efetivamente representem interesses passíveis de serem afetados pelo 
resultado do julgamento da ADI. Embora haja alguma divergência acerca dos 
limites dessa participação, não há dúvida de que se trata de possibilidade de 
manifestação formal e que essa inclui, pelo menos, o direito de submeter, 
ao relator da causa, propostas de requisição de informações adicionais, de 
designação de peritos, de convocação de audiências públicas, bem como de 
juntar documentos, pareceres ou memoriais, com o fim de auxiliar o Tribunal 

-s Julgamos oportuno observar que, embora, tecnicamente, à luz do direito processual civil 
brasileiro, não seja correto chamar de "Intervenção de terceiros" a participação do amicus 
curiae no processo, a verdade é que, não raro, esse rigor terminológico é olvidado em 
textos juridicos, acadêmicos e, até mesmo, em diplomas oficiais. Exemplo marcante do 
que acabamos de afirmar pode ser encontrado no próprio Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal (RISTF). Com efeito, no seu art. 1 3 1 ,  § 3°, o RISTF literalmente fala em 
"intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade", 
para se referir à participação de órgãos e entidades no processo, na qualidade de amicus 
curiae (expressão doutrinária, não empregada no RISTF). Em face dessa realidade, pen
samos ser possivel aceitar que essa participação . de órgãos e entidades no processo de 
controle abstrato de constitucionalidade, na qualidade de amlcus curiae, seja considerada 
uma modalidade peculiar e especifica de "intervenção de terceiros" - e diversa, repita-se, 
das modalidades disciplinadas no Código de Processo Civil. 
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a vislumbrar aspectos técnicos ou concernentes aos eventuais reflexos da 
declaração da inconstitucionalidade da norma atacada 

A instituição do amicus curiae, embora não chegue a conferir caráter contra
ditório ao processo, sem dúvida colabora para awnentar a participação de setores 
organizados da sociedade, tomando mais democrático é pluralista o controle 
abstrato em nosso País. Ademais, tendo em vista o fato de que tais processos, 
sendo objetivos, têm causa de pedir aberta (o STF, na apreciação do pedido, não 
está limitado aos fundamentos ou argumentos apresentados. devendo apreciar 
todos os aspectos que possam ser relevantes para a verificação da compatibilidade 
entre a norma impugnada e a Constihtição), a participação do amícus curiae re
veste patente importância por reduzir sobremaneira a possibilidade de o Tribunal 
Constitucional deixar de apreciar argumentos ou consequências relevantes que 
possam vir a modificar a posição que, sem eles. teria s ido adotada 

Além da apresentação de memoriais com i nformações e argumentos, o 
S upremo Tribunal Federal passou a admitir a possibilidade excepcional de 
sustentação oral pelo amicus curiae, afas tando o entendimento de que sua 
manifestação somente poderia se dar por escrito.49 Atualmente, a manifestação 
do amicus curiae está disciplinada no Regimento Interno do STF, que admite 
a sustentação oral do interveniente pelo prazo máximo de quinze minutos, 
e, ainda, se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, 
pelo prazo contado em dobro. 50 

Quanto ao momento processual de admissão do amicus cwiae, o Supremo 
Tribunal Federal entende que esta deve ocorrer até a entrada do processo em pauta 
de julgamento. Depois que é concluída a instrução, ouvida a Procuradoria-Geral 
da República e encerrada a participação do relator, com o encaminhamento do 
processo para ser incluído em pauta, não cabe mais o ingresso de amigos da corte. 
Entretanto, sua manifestação poderá ocorrer posterionnente à instrução, já na fase 
do julgamento. haj a vista que o STF passou a aceitar, em casos determinados, a 
sustentação oral do amicus curiae durante a sessão de julgamento. 5 1  

Cabe ressaltar que os órgãos e entidades interessados não têm direito 
subjetivo ao ingresso no processo de ação direta na qualidade de amícus 

curiae. Poderão eles solicitar ingresso ao ministro relator, mas cabe a este 
deferir (ou não) o pedido, levando em. Conta a relevância da matéria e a 
representatividade dos requerentes. Em caso de deferimento, o espacho é 
irreconivel; se o relator indeferir o pedido, o postulrutte poderá recorrer 
(agravo). S! 

'• ADI 2.675/PE, rei. Min. Carlos Velloso e ADI 2. 777/SP, rei. Min. Cezar Peluso, 26 
e 27.1 1.2003. 

'" RlSTF, art. 1 3 1 ,  § 3.'· 
" ADI 2.548/PR, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 8 . 1 0.2005. 
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Ademais, segundo a jurisprudência do STF, a admissão de terceiros na 
qualidade de amicus curiae não lhes assegura o direito à interposição de 
recursos no respectivo processo de aç:to direta de inconstitucionalidade. Para 
o Tribunal Supremo, "não são cabíveis os recursos interpostos por terceiros 
estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de cons
titucionalidade, nesses incluldos os que ingressam no feito na qualidade de 
amicus curiae ".53 Portanto, os não legitimados intervenientes no processo 
de ação direta, na: condição de amicus curiae, não poderão. por exemplo, 
interpor embargos de declaração em face da decisão de mérito prolatada pelo 
Supremo Tribunal Federal 

O ingresso de órgãos e entidades não legitimados pelo art. 103 da 
Constituição Federal, na qualidade de amicus curiae, tem sido largamente 
admitido pelo Supremo Tribunal Federal nos processos de natureza abstrata, 
dada a sua natureza eminentemen1e objetiva. 

Ademais, o Tribunal já admitiu o ingresso' de amicus curiae em recur
so extraordinário, no âmb ito do controle incidental. Segundo o Tribunal, a 
admissão de amicus curiae no controle incidental tem fundamento, especial
mente, na Lei 1 0.259/200 1 (arts. 1 4, § 7.0• e 1 5), que autoriza, em recurso 
extraordinário, a manifestação de eventuais interessados, ainda que não sejam 
partes no processo. 54 

Cabe destacar, ainda, que o legislador ordinário passou a prever a possibili
dade de manifestação de amic11s curiae no exame da repercussão geral, requisito 
ex.igido para a interposição de recurso extraordinário, bem como no procedimento 
de aprovação de súmula Vinculante pelo Supremo Tribtmal Federal. 

Enfim, o processo normativo abstrato instaurado perante o Supremo Tri
bunal Federal não comporta a intervenção de terceiros, instituto processual 
disciplinado pelo Código de Processo Civil (CPC). Porém, admite a atuação 
de órgãos e entidades interessados na qualidade de amicus curiae, como 
colaborador informal da Corte, situação que não configura, tecnicamente, 
hipótese de intervenção de terceiros. 

12.2.13. Atuação do Advogado-Gera/ da União 

Decorrido o prazo elas informações, serão ouvidos, sucessivamente, o 
Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão 
manifestar-se, cada qua� no prazo de quinze dias. 

H ADPF 1 87/DF, rei. Min. Celso de Mello, 15.06.201 1 ,  

" ADl·ED 3.615/PB, rei. Min. Cármen Lúcia, 1 7.03.2008. 
'' RE 416.827/SC e R E  41 5.454/SC, rei. Min. Gilmar Mendes, 21 .09.2005. 
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A atuação do Advogado-Geral da União está regulada pelo art. 1 03, § 3. '. 
da Constituição, que detennina a sua citação quando o Supremo Tri 
bunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal 
ou ato normativo, para que defenda o ato ou tex1o impugnado. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual o 
Advogado-Geral da União, nesses processos, não atua na sua função ordi
nária, prevista no art. 1 3 1  da Constituição, como órgão de representação, 
consultoria e assessoramento da União. O parágrafo 3.0 do art. 1 03 lhe dá 
uma competência especial: a defesa da constitucionalidade da norma que, em 
tese, é inquinada de inconstitucional o que implica dizer que a Constituição 
lhe atribui o papel, nesses processos objetivos, de verdadeiro curador da 
presunção da constitucionalidade da lei atacada (defensor legis). 

Inicialmente, o Supremo: Tribunal Federal havia firmado entendimento 
de que o A dvogado-Geral da' União estava, sempre, obrigado a se manifes
tar em defesa do ato questionado, em razão da redação i mperativa do texto 
constitucional, segundo o qual o Advogado-Geral da União-" defenderá o ato 
ou texto impugnado" (CF. art. 103. § 3 .'> 

Essa posição do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente criticada pela 
doutrina, terminava por obrigar o Advogado-Geral da União a defender a 
norma legal ou ato normativo impugnado, federal ou estadual, a todo preço, 
em qualquer caso e circunstância, mesmo que a inconstitucionalidade da 
norma seja irrefutável, salte aos olhos de forma gritante. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal alterou a suajurisprudência so
bre o papel a ser desempenhado pelo Advogado-Geral da União no controle 
abstrato de nonnas, passando a entender que este pode deixar de defender 
a constitucionalidade de norma questionada perante aquela Corte.55 

S ignifica dizer que, de acordo com a novel jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, o Advogado-Geral da União dispõe de plena autonomia para 
agir, e poderá escolher como se manifestará - pela constitucionalidade, ou 
não, da nonna impugnada -,  de acordo com sua convicção jurídica. Poderá 
ele, portanto, deixar de defender. a constitucionalidade da norma impugnada, 
segundo, exclusivamente, seu entendimento jurídico sobre ·a matéria. 

O Supremo Tribunal Federal entende que a audiência do Advogado-Geral 
somente em sede de ação direta de inconstitucionalidade -ADI e arguição de 
descumprimento de preceito fundamental - ADPF, o mesmo não ocorrendo 
da União, prevista no c itado art. 1 03, § 3 .". da Constituição, é necessária tão 

l) ADI 3.916, rei. Min. Eros Grau, 07.10.2009. 
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na ação declaratóría de constitucionalidade -ADC. 
Segundo o Tribunal, a desnecessidade da atuação do Advogado-Geral da 

União em ação declaratória de constitucionalidade justifica-se porque, nessa 
ação, não há ato ou texto impugnado, uma vez que o autor da ação pleiteia 
o reconhecimento da constitucionalidade da norma (e não de sua inconstitu
cionalidade). Não haveria, portanto, contraditório a ser assegurado. em ra.zão 
da ausência de ato a ser defendido. 

Pelo mesmo fundamento -ausência de contraditório -, entendia o S upremo 
Tribunal Federal que não cabia a atuação do Advogado-Geral da l:' nião em sede 
de ação direta de inconstitucionalidade por omissão - ADO, porquanto nessa 
ação não há norma inquinada de inconstitucional (a ação é proposta, justamente. 
em face da ausência de norma regulamentadora de direito constitucional). 

Esse entendimento, porém, restou suplantado pela edição da Lei 
1 2.063/2009, que acrescentou à Lei 9.868/1999 a disciplina do procedimen
to da ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo 
Tribunal Federal. Com efeito, essa lei estabelece que, em se tratando de ação 
direta por omissão, o relator poderá solicitar a manifestação do Advogado
-Geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de quinze dias. Cabe 
ao relator, portanto, a decisão de ouvir, ou não, o Advogado-Geral da União 
em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Por fim, vale lembrar que oAdvogado-Geral da União não é legitimado ativo 
para instaurar ·o controle abstrato, vale dizer, não dispõe de leg-itimidade para 
propor ao Supremo Tribunal Federal nenhuma das ações diretas existentes. 

12.2. 14. Atuação do Procurador-Geral da República 

O Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, 
órgão encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, possui relevante participação no 
processo das ações diretas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Sua importância ímpar decorre do estabelecido no inciso VI do art. 1 03 
da Carta Política, que dispõe ser ele um dos legitimados para a propositura 
das ações do controle abstrato, e, especialmente, no § 1 .• cio mesmo art. 1 03,  
que lhe outorga o direito de manifestação em todas as  ações de jurisdição 
concentrada, nos termos seguintes: 

§ l .º O Procurador-Geral da República deveró ser prcviumente 
ouvido nas ações de inconslilucionalidade e cm todos os prnccssos de 
competência do Supremo Tribunal Federal . 
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Nesse último papel, prescrito pelo § l .º do art. 1 03 da Carta de 1 988, 
o Procurador-Geral da República atua como fiscal da Constituição, sem ou
tra finalidade senão a de defender o ordenamento constitucional contra as 
leis com ele incompatíveis. Deverá opinar em todas as ações de jurisdição 
concentrada perante o Supremo Tribunal Federal, com plena independência, 
bem assim em todos os processos de competência dessa Corte. 

A sua manifestação é imprescindível, podendo opinar pela procedência 
ou pela improcedência da ação proposta. Porém, seu parecer, evidentemen
te, tem natureza meramente opinativa e, portanto, não vincula o Supremo 
Tribunal Federal. 

Ao opinar nas ações do controle abstrato, o Procurador-Geral da República 
age autonomamente, não lhe sendo exigido que sustente, invariavelmente, a 
irconstitucionalidade da norma, afigurando-se suficiente que indique ser rele
vat;te o fundamento jurídico do requerimento que lhe foi endereçado por um 
dos órgãos legitimados para a propositura da ação. Assim, não raras vezes, 
submete o Procurador-Geral da República ao Pretório Máximo ações diretas 
de inconstitucionalidade que lhe foram requeridas por terceiros, manifestando
-se ele próprio, ulteriormente, pela improcedência da arguição. 

A função do Procurador-Geral da República é, portanto, defender a 
rigorosa observância da Constituição; como fiscal da aplicação da lei terá 
que se manifestar, muitas vezes, pela inconstitucionalidade do ato normativo 
objeto da ação direta. 

Questão relevante diz respeito à necessidade de compatibilizar a dupla 
atuação do Procurador-Geral da República no âmbito do controle abstrato -
direito de propositura (CF, art. 1 03, VI) versus direito de manifestação (CF, 
art. 1 03, § 1 .0) -, quando ele próprio, na qualidade de legitimado, propõe a 
ação direta. 

Nessa situação, quando ele próprio ajuiza a ação direta, restará mantido, 
ainda, o seu direito de manifestação? 

A resposta é afirmativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, mesmo 
quando o Procurador-Geral da República é o autor da ação direta preserva 
ele o seu direito de opinar a respeito do cabimento dessa ação. Poderá o 
Procurador-Geral da República, inclusive, opinar pela improcedência da ADI 
que ele mesmo ajuizou (manifestando-se, ulteriormente, com fundamento no 
art. 1 03 ,  § l .º, contra a inconstitucionalidade que ele próprio arguiu, no uso 
da sua legitimação consagrada no art. 1 03, VI, da CF). 

Portanto, a posição de imparcialidade do fiscal da aplicação da lei - o 
Procurador-Geral da República - está preservada ainda quando é ele o autor 
da ação direta; ademais, mesmo desempenhando essa função no processo 
objetivo, pode ele, afinal, se manifestar contra a inconstitucionalidade que 
arguiu na inicial. 
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Não lhe é dado, porém, o direito de desistir da ação direta. Deveras, o 
direito assegurado ao Procurador-Geral da República de manifestar-se pela 
improcedência da ação direta que ele próprio ajuizou não pode ser conftm
dido com o direito de desistir da ação. Isso porque, como o seu parecer não 
obriga o Supremo Tribunal Federal, mesmo opinando pela improcedência da 
ação, o Tribunal poderá dar prosseguimento ao julgamento. 

Como se vê, é peculiar a posição processual do Procurador-Geral da 
República no controle abstrato perante o STF: detém ele legitimidade para 
propor todas as ações diretas e, também, dispõe do direito de manifestação 
em todas as ações diretas propostas ao STF pelos demais legitimados do 
art. 1 03 ,  bem como naquelas ações diretas por ele ajuizadas. 

ATUAÇÃO DO PGR E DO AGU 

NO CONTROLE ABSTRATO 

PG.R (CF, �rt, 10�. V!. e § : 1 .0) .,, . .,�. ; \ ,,; ,. : ;i� f\�V (CF, �rt 1p3,;§ .�·º> · 1 .'  
Atua em todas as ações. Não atua em ADC e, em ADO, a atuação 

dependerá de decisão do relator, que 
poderã solicitar a sua manifestação. 

Atuação autônoma: poderá opinar pela Atuação autônoma: poderá opinar pela 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade constitucionalidade ou inconslituclonalldade 
da norma. da norma. 

� legitimado ativo (pode propor todas as Não é legitimado ativo. 
ações do controle abstrato). 

Poderá opinar nas ações por ele propostas Sua atuação alcança leis federais e 
(inclusive pela improcedência da ação). estaduais. 

72.2. 75. Atuação do relator na instrução do processo 

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância 
de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, po
derá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão 
de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autori
dade na matéria. 

O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, 
aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma 
impugnada no âmbito de sua jurisdição. 

Essas informações, perícias e audiências serão realizadas no prazo de 
trinta dias, contado da solicitação do relator. 

;r i ·' 

Trata-se, como se constata, de medidas que a lei faculta ao relator do pro��-�=-" 

so, tendo por escopo assegurar a sua completa instrução, garantir que os dadoS' .. 
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trazidos aos autos sejam os mais completos e esclarecedores possível, tendo em 
conta não só a relevância de uma decisão proferida pelo STF nessa espécie de 
ação, mas, também, o fato de que a causa de pedir aberta, característica dos 
processos do controle abstrato, faz necessária uma ampla análise de todos os 
elementos relacionados à matéria em apreciação (basta lembrar que a decisão 
não poderá ser objeto de ação rescisória e que a norma impugnada não poderá 
sê-lo novamente em outra ação, ainda que sob outro fimdamento jurídico). 

Com o vencimento dos prazos para a manifestação do Advogado-Geral 
da União e do Procurador-Geral da República e, se for o caso, dos demais 
intervenientes, conclui-se a fase de instrução, momento em que o relator 
lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá data para o 
julgamento da ação. 

12.2. 16. Medida cautelar em ADI 

Estabelece a Constituição que compete ao Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar o pedido de medida cautelar nas ações diretas de incons
titucionalidade. 57 

A medida cautelar (concedida mediante liminar, antes da apreciação do 
mérito do pedido principal) constitui um provimento jurisdicional que tem 
por fito assegurar a utilidade da futura decisão de mérito da ação direta. 

Sempre que satisfeitos os pressupostos processuais, o Supremo Tribunal 
Federal apreciará liminarmente o pedido do autor da ação direta, a fim de 
afastar dano irreparável ,  ou de difícil reparação, que adviria caso os efeitos 
decorrentes da solução da controvérsia ocorressem somente por ocasião da 
decisão meritória. 

O pedido de cautelar é apreciado pelo Supremo Tribunal Federal diante 
da alegação, pelo autor da ação, da presença dos pressupostos fumus bani 

jurís (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). 

O fumus bani jurís diz respeito ao fundamento jurídico do pedido, à de
monstração de sua razoabilidade, de sua relevância e plausibilidade jurídicas. 

Por outro lado, deve ser evidenciado no pedido formulado que, não sendo 
concedida a liminar, a demora da tramitação do processo e do julgamento 
definitivo da ação acarretará graves transtornos, danos ou prejuízos, de difícil 
ou impossível reparação (periculum in mora). 

A medida cautelar será concedida por decisão da maioria absoluta dos 
membros do Tribunal (seis votos), devendo estar presentes na sessão, pelo 

57 Art. 1 02, 1 ,  'p". 
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menos, oito Ministros, salvo no período de recesso, quando poderá ser 
concedida pelo Presidente do Tribunal, ad referendum do Tribunal Pleno.58 

A regra é a apreciação do pedido de medida cautelar ocorrer somente 
após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato 
normativo impugnado. Ademais, se o relator julgar indispensável, poderá ouvir 
previamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, 
no prazo de três dias.59 Porém, em caso de excepcional urgência poderá ser 
deferida a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou autoridades dos 
quais emanou a lei ou ato normativo impugnado.60 

No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação 
oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos 
responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do 
Supremo Tribunal Federal.61 

O relator poderá, também, propor ao Plenário que, tendo em vista a 
relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a 
segurança jurídica, converta o julgamento da medida cautelar em julgamento 
definitivo da ação direta. Com efeito, determina a lei que, havendo pedido de 
medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial 
significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação 
das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral 
da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 
cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade 
de julgar definitivamente a ação. 62 

Essa regra legal visa a estimular a celeridade processual e reforçar o 
princípio da segurança jurídica. Em face de um pedido de liminar, o relator, 
considerando a matéria particularmente relevante, submete-a diretamente ao 
Plenário propondo que, em espaço de tempo bem mais curto do que o previsto 
para a tramitação ordinária da ADI (os prazos para prestação de informações 
e para manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 
República são bastante reduzidos), seja proferida, desde logo, uma decisão 
definitiva. Caberá ao Plenário acatar, ou não, a proposta do Ministro relator. 
Caso decida acatar, não haverá a apreciação do pedido de medida cautelar, 
mas sim, em vez disso, o julgamento definitivo da ação. 

58 O art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal permite também que, em caso 
de urgência, a medida cautelar seja concedida monocraticamente pelo Ministro relator, ad 
referendum do Plenário. 

59 Lei 9.868/1999, art. 10, § 1 .º. 
60 Lei 9.868/1999, art. 10, §§ 1 .0 e 3.0• 
61 Lei 9.868/1999, art. 1 0, § 2.0• 
62 Lei 9.868/1999, art. 12. 
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, . .  A medida cautelar começa a produzir efeitos a partir da publicação, no 
Diário da Justiça da União, da ata do julgamento do pedido, ressalvadas as 
situações excepcionais expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal 
Federal.63 A regra, portanto, é o início da produção de efeitos a partir da 
publicação, no Diário da Justiça da União, da ata do julgamento cautelar, 
mas o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para fixar outro 
momento, desde que o faça expressamente. 

Em regra, a medida cautelar é concedida com eficácia ex nunc, gerando 
efeitos somente a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal 
a defere. 

Excepcionalmente, porém, a medida cautelar poderá ser concedida 
com eficácia retroativa, com efeitos ex tunc, repercutindo sobre situações 
pretéritas, desde que o Pretório Excelso expressamente lhe outorgue esse 
alcance. 

Enfim, a excepcionalidade da eficácia ex tunc impõe que o Supremo Tri
bunal Federal expressamente a estabeleça no acórdão concessivo da medida 
cautelar. A ausência de determinação expressa importa em outorga de eficácia 
ex nunc à suspensão cautelar da aplicação da norma impugnada. 

A medida cautelar é dotada de eficácia geral (erga omnes) e efeito vincu
lante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Desse modo, concedida a medida cautelar, afasta-se, com eficácia geral 
(erga omnes), a vigência da norma impugnada até o julgamento do mérito 
da ação. Com isso, todas as pessoas até então sujeitas ao cumprimento da 
lei ou do ato normativo impugnado estarão imunes à sua incidência até 
o posterior julgamento do mérito da ação direta pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

De igual forma, a decisão é dotada de força vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indire
ta, nas esferas federal, estadual e municipal, que não poderão dar aplicação 
à lei cuja vigência esteja suspensa por força da medida cautelar concedida 
em ação direta. 

Em decorrência automática dessa força vinculante, a medida tem tam
bém o efeito de suspender, durante o período de sua eficácia, o julgamento 
de todos os processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo 
objeto da ação. Significa dizer que, do início da produção dos efeitos da 
medida cautelar (data de publicação da ata do julgamento cautelar) até o 
julgamento do mérito da ação direta, os demais órgãos do Poder Judiciário 

63 Rei MC 3.309/ES, rei. Min. Celso de Mello, 01.07.2005. 
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e a Administração Pública estarão impedidos de proceder ao julgamento de 
qualquer processo que envolva a aplicação da lei ou do ato normativo objeto 
da ação direta. 

Caso os demais órgãos do Poder Judiciário ou a Administração Pública 
direta e indireta desobedeçam à suspensão determinada na medida cau
telar, caberá reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal que, 
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada.64 

É de ressaltar, entretanto, que não há efeito vinculante no caso de inde
ferimento da liminar.65 Isso implica afirmar que o indeferimento da liminar 
não significa que o Supremo Tribunal Federal tenha considerado que a lei 
questionada presumivelmente virá a ser julgada constitucional. Assim, nega
da uma cautelar em ação direta, nada impede que os juízos singulares e os 
tribunais, no âmbito do controle concreto, declarem inconstitucional a mesma 
lei que esteja sendo impugnada na ADI em que se indeferiu a liminar. Caso 
ocorra essa situação, tendo em vista a inexistência de efeito vinculante da 
decisão que indefere o pedido de medida cautelar, não terá cabimento o 
ajuizamento de reclamação pelo pretenso descumprimento do que foi decidido 
pela Corte, na ocasião do indeferimento da medida. 

A concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 
toma aplicável (provisoriamente) a legislação anterior acaso existente, salvo 
expressa manifestação do STF em sentido contrário.66 

Portanto, além de suspender a vigência da norma impugnada até o jul
gamento do mérito, a cautelar implica a repristinação provisória (e tácita) de 
eventual norma revogada pela lei atacada, restabelecendo temporariamente 
sua vigência, exceto se houver manifestação expressa do Supremo Tribunal 
em sentido contrário. 

Esse dispositivo legal consigna uma importante eficácia da concessão 
da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade: a concessão da 
medida cautelar implica a repristinação provisória de eventual norma revogada 
pela lei ou ato normativo impugnado. 

Em simples palavras, significa dizer que, se a norma impugnada, que 
teve sua vigência suspensa pela medida cautelar, havia revogado outros 
atos normativos, estes voltam a viger provisoriamente, a partir da data 
em que a cautelar for concedida, exceto se houver manifestação expressa 

64 Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a reclam�çã� 
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (Cri. 
art. 1 02, 1, "I"). . , · ; ' 1 1  .�b 

M Rei AgR 2.810/MG, rei. Min. Marco Aurélio, 1 8.11 .2004. 
se Lei 9.868/1999, art. 1 1 ,  § 2.0• 
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do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Posteriormente, se 
no julgamento do mérito da ação direta for proclamada a constituciona
lidade da nonna impugnada, a medida cautelar é tornada sem efeito e os 
atos normativos cuja vigência havia sido temporariamente restabelecida 
consideram-se definitivamente revogados. Ao contrário, se no julgamento 
de mérito for proclamada a inconstitucionalidade da norma atacada, per
manecerão vigentes, sem qualquer alteração, os atos normativos anteriores, 
que a norma declarada inconstitucional pretendera revogar (e cuja vigência 
já havia sido restabelecida, conquanto provisoriamente, com a concessão 
da medida cautelar). 

Para ilustrar, suponhamos a existência de uma lei Alfa em pleno vigor, 
que, porém, vem a ser posteriormente revogada por uma lei Beta, que confere 
nova disciplina à matéria. 

Nessa situação, caso seja proposta uma ação direta de inconstitucio
nalidade impugnando a lei Beta, com pedido de suspensão cautelar, e esta 
medida seja concedida pelo Supremo Tribunal Federal, teremos, em regra, 
a suspensão da vigência da lei Beta, até o julgamento do mérito, e a con
sequente restauração provisória da vigência da lei Alfa, salvo manifestação 
expressa do STF em sentido contrário. 

Essa ressalva, destacada na parte final do parágrafo anterior, tem o fim 
de esclarecer que, excepcionalmente, é possível ao Supremo Tribunal Federal 
evitar o chamado "efeito repristinatório indesejado", impedindo o revigora
mento da vigência da legislação pretérita acaso existente. 

Entretanto, para que o Supremo Tribunal Federal afaste o efeito repris
tinatório indesejado, é imprescindível que: 

a) haja pedido expresso do autor, isto é, ao propor a ação direta, o autor 
deverá apresentar pedido cumulativo ao Supremo Tribunal Federal - da 
declaração da inconstitucionalidade e do afastamento do efeito repristinatório 
indesejado; 

b) manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal em sua decisão. 

Para ilustrar, suponha-se a seguinte situação: determinado estado-membro 
edita a lei Alfa, criando a Loteria Estadual Boa Sorte; meses depois, o mesmo 
estado edita a lei Beta, revogando a Loteria Estadual B oa Sorte (lei Alfa) e 
criando a Loteria Estadual Ganha Tudo. 

Posteriormente, o Procurador-Geral da República propõe perante o Su
premo Tribw;ial Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido 
de medida liminar, na qual requer a declaração da inc.Ônstitucionalidade da 
lei Beta e, também, o afastamento do efeito repristil'latório indesejado da 



Cap. 13 • CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 873 ��������������· ·�������� 
lei Alfa, sob o fundamento de que ambas são inconstitucionais, haja vista 
que os estados-membros não dispõem de competência para legislar sobre 
loterias e sorteios. 

Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal poderá conceder a me
dida l iminar, suspendendo a eficácia da lei Beta e, também, na mesma 
decisão, afastar o efeito repristinatório indesejado em relação à lei Alfa, 
desde que o faça expressamente. Se assim fizer, a Lei Alfa não terá sua 
vigência restaurada, mesmo com a suspensão da eficácia da lei que a 
revogara (lei Beta). 

Por fim, ressaltamos que, a rigor, a l iminar em ação direta de incons
titucionalidade suspende provisoriamente não só a eficácia, mas também 
a vigência da lei impugnada.67 Essa interpretação do Pretório Excelso é 
coerente com a regra que terminamos de examinar, segundo a qual a l imi
nar implica a repristinação provisória das normas anteriormente revogadas 
pela lei objeto da ação direta. Afinal, se só a eficácia fosse suspensa pela 
l iminar, mas não a vigência da lei impugnada, seria forçoso afirmar que 
a mera suspensão de eficácia teria o condão de restaurar a vigência da 
legislação pretérita. 

MEDIDA 
CAUTELAR 

EM ADI 

PRESSUPOSTOS 

FORÇA DA MEDIDA 

EFEITOS 

DELIBERAÇÃO 

INICIO DA 
EFICÁCIA DA 

MEDIDA 

Fumus boni iuris. 

Periculum ln mora. 

Suspende a eficácia da norma Impugnada até o 
julgamento do mérito. 

Suspende o julgamento de processos que envolvam 
a aplica o da norma. 

Toma aplicável a legislação anterior acaso existente, 
salvo manifesta o do STF em contrário. 

Em regra, ex nunc. 

Poderão ser ex tunc, desde que o STF o 
determine. 

Eficácia e a omnes. 

Efeito vinculante. 

Aprovação de maioria absoluta, salvo nos perlodos 
de recesso. 

Na data de publicação da Ata de Julgamento no . ;_, 
Diário Oficial. 

67 Rei 2.256/RN, rei. Min. Gilmar Mendes, 1 1 .09.2003. 
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12.2. 77. Decisão de mérito 

O estudo dos efeitos da decisão de mérito proferida em ação direta de 
i nconstitucionalidade constitui matéria complexa e de grande interesse para 
a compreensão do controle de constitucionalidade abstrato, razão pela qual 
dividiremos o seu exame em subitens, de modo a facilitar a assimilação dos 
seus diferentes aspectos. 

1 2.2.1 7. 1 .  Deliberação 

A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei 
ou do ato normativo somente será tomada se estiverem presentes na sessão 
pelo menos oito Ministros.68 Esse é, portanto, o quorum especial para a ins
talação da sessão de julgamento de uma ação direta, sem o qual não poderá 
haver sessão deliberativa. 

Uma vez instalada a sessão e efetuado o julgamento, a proclamação da 
constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da disposição ou da norma 
impugnada dependerá de manifestação, num ou noutro sentido, de pelos menos 
seis Ministros.69 Essa necessidade de manifestação de pelo menos seis Ministros 
resulta da exigência constitucional de maioria absoluta para a proclamação da 
inconstitucionalidade pelos Tribunais, denominada "reserva de plenário" (art. 
97). Como a ação direta tem efeito dúplice ou ambivalente, exige-se maioria 
absoluta não só para a pronúncia da inconstitucionalidade, mas também para 
a proclamação da constitucionalidade da lei ou ato normativo. 

Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucio
nalidade ou de inconstitucionalidade (seis votos), estando ausentes Ministros 
em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de 
aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o 
número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido. 

Note-se que a lei estabelece um quorum mínimo para a instalação da 
sessão de julgamento (oito Ministros) e um número mínimo de votos para 
que seja proferida a decisão de mérito (seis Ministros). Por exemplo, se esti
verem presentes nove Ministros haverá quorum para a instalação da sessão de 
julgamento. Porém, caso cinco Ministros se manifestem num sentido e quatro 
noutro, não será, nessa sessão, proferida a decisão de mérito. Nesse caso, o 
julgamento será suspenso, aguardando-se o comparecimento dos Ministros 
ausentes, até que se atinja o número mínimo necessário (seis) para prolação 
da decisão num ou noutro sentido. 

1111 Lei 9.868/1999, art. 22. 
e• Lei 9.868/1999, art. 23. 
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O Ministro-Presidente do Tribunal não é obrigado a votar, mas · o fará 
sempre que assim decidir e, também, na  hipótese de necessário desempate 
(diante da manifestação de cinco Ministros num sentido, e cinco noutro).7º 

1 2.2.1 7.2. Natureza dú plice ou ambivalente 

A ação direta de inconstitucionalidade é ação dotada de natureza dúplice 
ou ambivalente. 

Significa afirmar que a decisão de mérito proferida em ação direta de 
inconstitucionalidade produz eficácia jurídica num ou noutro sentido, seja  
quando é dado provimento à ação, seja  na hipótese em que lhe é negado 
provimento. 7 1  

Assim, como o pedido na ação direta de inconstitucionalidade é o re
conhecimento da inconstitucionalidade, se for dado provimento à ação, o 
Supremo Tribunal Federal estará declarando a inconstitucionalidade da lei ou 
ato normativo. Ao contrário, se for negado provimento à ação, o Tribunal 
estará declarando a constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. 

Em síntese: proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente 
a ação direta de inconstitucionalidade; e, proclamada a inconstitucionalidade, 
julgar-se-á procedente a ação direta.72 

A razão para que, entre nós, a ação direta de inconstitucionalidade seja 
dotada de natureza dúplice ou ambivalente é que, como já analisado, nessa 
ação a causa de pedir é aberta, vale dizer, ao apreciá-la, o Supremo Tribu-

'º Ainda sobre as deliberações do Supremo Tribunal Federal, um esclarecimento de ordem 
prática que julgamos necessário, especialmente àqueles que ora iniciam o estudo do 
Direito Constitucional e o acompanhamento dos julgados da nossa Corte Maior. Embora 
a deliberação mlnima para a prolação da decisão de mérito em ação direta seja de seis 
Ministros, não é certo afirmar-se que, uma vez atingido esse número de votos num sen
tido, o julgamento será encerrado. Na realidade, num julgamento em que seis Ministros 
já tenham manifestado seus votos pela constitucionalidade da lei impugnada, é passivei, 
ainda, que a decisão final proclame a Inconstitucionalidade da mesma lel, até mesmo por 
unanimidade. Isso porque, se qualquer Ministro, que ainda não tenha votado, manifestar o 
seu voto em sentido divergente e apresentar novos argumentos que convençam os demais 
Ministros acerca da inconstitucionalidade da lei, estes poderão mudar o voto Já manifestado 
e acompanhar a nova tese jurldica apresentada. Nessa situação, é passivei, teoricamente, 
que o julgamento, que até então estava com seis votos a favor da constituclonalid�de da 
lei, termine afirmando a inconstitucionalidade da norma por unanimidade. 

" Vale reforçar que somente a decisão de mérito é dotada de natureza amblvalente, haja 
vista que, como já analisado, o Indeferimento de medida cautelar em ação direta de in
constitucionalidade não Implica o reconhecimento da constitucionalidade da norma. 

12 A natureza dúplice ou amblvalente da decisão de mérito em ação direta está prevista no 
art. 24 da Lei 9.868/1 999: Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a 
ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a Inconstitucionalidade, 
julgar-se-á procedente a ação direta ou Improcedente eventual ação declaratória. 
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nal Federal não se vincula aos fundamentos apresentados pelo proponente, 
podendo declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado 
tendo como fundamento qualquer parâmetro constitucional. 

Melhor explicando. Quando o Supremo Tribunal Federal aprecia a validade 
de uma lei impugnada em ação direta, o Tribunal não o está fazendo apenas 
com relação aos fundamentos apresentados pelo autor da ação, mas sim em 
relação a toda a Constituição. Esse o sentido de se afirmar que em ação direta 
a causa de pedir é aberta. Desse modo, se o Tribunal julga improcedente uma 
ação direta de inconstitucionalidade, está ele a dizer que examinou todo o 
ordenamento constitucional brasileiro e não encontrou nenhuma razão (nenhum 
parâmetro) para declarar a invalidade da lei ou ato normativo impugnado. 
Ora, se todo o ordenamento constitucional foi examinado e não se encontrou 
nenhum parâmetro que autorizasse a proclamação da inconstitucionalidade 
da norma é porque, certamente, ela é válida, por não desrespeitar nenhum 
parâmetro de todo o ordenamento constitucional. 

Essa explicação prévia se faz necessária porque, ao examinarmos os efeitos 
da decisão de mérito em ação direta de inconstitucionalidade, temos que ter 
em conta que eles alcançarão não só as decisões que julgam as ações proce
dentes, mas também aquelas que reconhecem a sua improcedência. Enfim, ao 
afirmarmos que a decisão de mérito em ação direta de inconstitucionalidade 
é dotada de eficácia erga omnes, estaremos dizendo que tanto a decisão que 
julga procedente a ação (e, portanto, proclama a inconstitucionalidade da lei 
ou ato normativo), quanto a que a julga improcedente (e, portanto, proclama 
a constitucionalidade da lei ou ato normativo) têm esse mesmo alcance. 

1 2.2.1 7.3. Efeitos da decisão 

As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 
nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Admi
nistração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.73 

Em regra, podemos afirmar que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
em ação direta de inconstitucionalidade é dotada de: 

a) eficácia contra todos (erga omnes); 

b) efeitos retroativos (ex tunc); 

e) efeito vinculante; 

d) efeito repristinatório em relação à legislação anterior. 

73 Art. 1 02, § 2.0, com a redação dada pela EC 45/2004. 
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Afirmar que a decisão é dotada de eficácia erga omnes significa dizer que 
a decisão tem força geral, contra todos, alcançando todos os indivíduos que 
estariam sujeitos à aplicação da lei ou ato normativo impugnado. Desse modo, 
todas as pessoas que se encontrem abrangidas pela situação prevista na lei ou 
ato normativo serão atingidas pela decisão da ação direta. Se a ação direta foi 
julgada procedente, a proclamação da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo 
afastará a sua aplicação em relação a todos. Se a ação direta foi julgada impro
cedente, a proclamação da constitucionalidade da lei ou ato normativo também 
alcançará a todos, que estarão obrigados a dar cumprimento aos seus tennos.74 

As decisões de mérito em ação direta de inconstitucionalidade produzem 
efeitos retroativos (ex tunc), pois fulminam a lei ou ato normativo desde a sua 
origem. Vale dizer, a decisão retroage à data da origem da lei, invalidando-a 
deste então, bem como os atos pretéritos com base nela praticados. Enfim, a 
declaração da inconstitucionalidade com efeitos retroativos retira a lei do orde
namento jurídico desde a sua origem, atinge os atos com base nela praticados 
e desautoriza a invocação de qualquer direito com fundamento no diploma 
legal.75 Se, no ano de 2006, é declarada em ação direta a inconstitucionalidade 
de uma lei instituidora de imposto publicada em 2002, a decisão retroagirá à 
data da origem da lei (2002), retirando-a do ordenamento jurídico desde então, 
o que ensejará a devolução de todo o imposto pago no período de vigência da 
lei e obstará a cobrança de qualquer novo valor com o mesmo fundamento. 

A decisão de mérito em ação direta, inclusive a interpretação conforme a 
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 
texto, é dotada de efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.76 

Significa que todos os demais órgãos do Judiciário e todos os órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, nas três esferas de governo, ficam 
vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo 
desrespeitá-la, por exemplo, aplicando a um caso concreto a lei declarada 
inconstitucional. 

" Lei 9.868/1999, art. 28, parágrafo único: "A declaração de constitucionalidade ou de incons
titucionalidade, inclusive a Interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 
municipal." 

7s A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com 
base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vicio juridico, que inquina 
de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituldas 
sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurldicos válidos - a 
possibilidade de invocação de qualquer direito (ADI QO 652/MA, rei. Min. Celso de Mello, 
DJU 02.04.1 993). 

76 Lei 9.868/1999, art. 28, parágrafo único. 
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Caso haja desrespeito à decisão proferida em ação direta, o prejudicado 
poderá se valer do instrumento processual denominado reclamação, propos
ta diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, para que este garanta a 
autoridade de sua decisão, determinando a anulação do ato administrativo ou 
a cassação da decisão judicial reclamada.77 

Cabe ressaltar que toda e qualquer pessoa atingida por decisões contrá
rias ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
cautelar ou de mérito proferido em ação direta, é considerada como parte 
legítima para a propositura de reclamação. 

Enfim, sempre que houver o descumprimento, por quaisquer juízes ou tri
bunais, ou por quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública direta 
e indireta, de decisões revestidas de efeito vinculante, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede de controle abstrato, em caráter cautelar ou definitivo, 
poderá ser utilizada a via da reclamação perante a Suprema Corte, a fim de fazer 
prevalecer a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dessas suas decisões. 

Esse é o grande diferencial entre decisões sem efeito vinculante e aquelas 
que possuem tal eficácia. A fim de bem visualizá-lo, basta observar que, se 
o STF adota uma determinada posição no controle concreto - ainda que em 
inúmeros julgados - e um juiz de primeiro grau, em uma ação na qual seja 
incidentalmente suscitada essa mesma questão já decidida pelo STF no controle 
concreto, decide de forma diferente, a parte prejudicada terá que percorrer todas 
as instâncias judiciais até que a matéria, em sede de recurso extraordinário, 
obtenha uma decisão do STF (que será específica para aquele processo). Isso 
assim é porque, no controle concreto, as decisões não têm efeito vinculante, 
logo, não existe nenhuma possibilidade processual de terceiro prejudicado por 
uma decisão proferida em instância inferior, divergente da posição do Pretório 
Excelso, provocar, diretamente, a manifestação da Corte Suprema. 

Diferentemente, se o STF decide uma questão no controle abstrato, e o juiz 
de primeiro grau, em uma ação na qual seja incidentalmente suscitada a mesma 
questão decidida pelo Tribunal Maior no controle abstrato, adota uma posição 
discrepante, a parte prejudicada pode, mediante o instrumento processual da re
clamação, levar, diretamente, a matéria ao Sopremo Tribunal Federal, solicitando 
que seja exigido do juiz de primeiro grau respeito à autoridade da decisão da 
Corte Máxima. Tal exigência só é possível em razão do efeito vinculante das 
decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 

Essa força vinculante, insista-se, alcança todos os demais órgãos do Po
der Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, 

77 CF, art. 102, inciso 1, alínea 'I": Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
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estadual e municipal. Porém, o efeito vinculante da decisão proferida em ação 
direta não alcança o próprio Supremo Tribunal Federal, que, em tese, poderá 
posterionnente mudar sua posição em uma outra ação. De fato, o Supremo 
Tribunal Federal, revendo antiga posição, passou a entender que ele próprio 
não está sujeito ao efeito vinculante de suas decisões. Na prática, significa 
que o Tribunal passou a conhecer as ações diretas que impugnem matéria já 
apreciada por ele em ariteriores · ações do controle abstrato, uma vez que é 
possível que, na apreciação da nova ação, o STF modifique o entendimento 
antes finnado, isto é, pode o STF rever sua jurisprudência constitucional no 
julgamento de novas ações do controle abstrato. 78 

O efeito vinculante não alcança, também, a atividade nonnativa do Poder 
Legislativo, que não fica impedido de editar nova lei com igual conteúdo.79 
Com efeito, entende o Supremo Tribunal Federal que a declaração de incons
titucionalidade não impede o legislador de adotar lei de conteúdo idêntico ao 
do texto anterionnente declarado inconstitucional. Tanto é assim que, nessa 
hipótese, havendo edição de nova lei de conteúdo idêntico, tem a Corte en
tendido legítima a propositura de nova ação direta contra a nova lei. 

Esse último entendimento do Supremo Tribunal Federal - o efeito vincu
lante não alcança o Poder Legislativo, que poderá editar nova lei com idêntico 
teor ao texto anterionnente censurado pela Corte - faz com que não caiba 
reclamação contra ato legislativo produzido em data posterior à decisão em 
ação direta. Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que não cabe reclamação contra lei posterior à decisão cujo 
desrespeito se alega.80 

Deve-se frisar, todavia, que a ausência de vinculação diz respeito exclusi
vamente à atividade típica, legifera·nte, do Poder Legislativo, não ao exercício 
de suas funções administrativas. Vale dizer, os órgãos administrativos do Poder 
Legislativo, como qualquer outro órgão administrativo, são alcançados pela 
eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no 
controle abstrato de normas. 

Enfim, quando afirmamos que o efeito vinculante não alcança o Poder 
Legislativo, estamos nos referindo à atuação típica desse Poder, qual seja, 

" ADI 2.675/PE, rei. Min. Carlos Velloso, 26. 1 1 .2003. 
'9 O efeito vinculante e a eficácia contra todos (erga omnes). que qualificam os julgamentos 

que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem, 
unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se 
estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, 
dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que no âmbito de processo de 
fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito 
á autoridade das decisões do STF (Rei MC 5.442/PE, rei. Min. Celso de Mello, 31.08.2007). 

60 Rei AgR 344, rei. Min. Mauricio Corrêa, 06.1 2.200 1 .  
" ' 
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a função legislativa. Quando órgãos desse Poder exercem função atíp ica 
administrativa (contratação de pessoal e serviços, por exemplo), tal atua
ção sujeita-se à força vinculante das decisões do STF. De outro lado, 
nas situações em que o Poder Executivo desempenha, de modo atípico, 
função legislativa (edição de medida provisória pelo Chefe do Executivo, 
por exemplo), essa atuação não é alcançada pelo efeito vinculante das 
decisões do STF. 

A decisão de mérito em ação direta é, também, dotada de efeitos repristi
natórios em relação ao direito anterior, que havia sido revogado pela norma de
clarada inconstitucional. Deveras, como a declaração de inconstitucionalidade 
em ação direta tem eficácia retroativa (ex tunc), afastando os efeitos jurídicos 
da lei desde a data de sua publicação, a revogação que a lei havia produzido 
toma-se sem efeito. Com isso, é como se a lei anteriormente revogada pela lei 
declarada inconstitucional em ação direta jamais tivesse perdido sua vigência, 
não sofrendo solução de continuidade.81 

Para ilustrar, imagine-se que a lei Beta tenha revogado a lei Alfa em 
1 0.08.2005. Posteriormente, em 1 0.02 .2007, a lei Beta foi declarada incons
titucional em ação direta de inconstitucionalidade. Nessa situação, com a 
declaração da inconstitucionalidade da lei Beta, restaura-se a vigência da lei 
Alfa, como se sua revogação nunca tivesse existido, uma vez que os efeitos 
da pronúncia de inconstitucionalidade são retroativos (ex tunc). 

Cabe ressaltar que os efeitos repristinatórios da declaração de inconsti
tucionalidade em ação direta operam retroativamente, afastando a revogação 
desde a data em que produzida. Afinal, se a lei revogadora foi declarada nula 
(inconstitucional desde o seu nascimento) pela decisão em ação direta, ela 
jamais teve a força de revogar a lei anterior, com o que deve ser mantida a 
vigência desta permanentemente, sem solução de continuidade. O Professor 
Alexandre de Moraes assim exemplifica a situação: 

Se a Lei A for revogada pela Lei 8, em 1 .º de janeiro, sendo 
esta, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supre
mo Tribunal Federal em 30 de julho, não haverá solução de 
continuidade na vigência da Lei A, que manterá sua vigência 

81 A declaração de Inconstitucionalidade in abstracto, considerado o efeito repristinatório que lhe 
é inerente, importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do 
processo de controle normativo abstrato. É que a lei declarada Inconstitucional, por incidir 
em absoluta desvalia jurldica, não pode gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem 
mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. Lei 
inconstitucional, porque Inválida, sequer possui eficácia derrogatória. A decisão do Supremo 
Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de 
determinado diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos estatais 
anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional (ADIMC 2.215/PE. rei. 
Min. Celso de Mello. 17.04.2001). 
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inclusive no período compreendido entre 1 .0 de janeiro e 30 
de julho, em virtude dos efeitos ex tunc da declaração de in
constitucionalidade.82 

881 

Por fim, cabe ressaltar que é juridicamente possível que, em ação direta 
de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitu
cionalidade da norma revogadora e, também, das normas pretéritas por ela 
revogadas, evitando-se, assim, o efeito repristinatório tácito. 

Entretanto, para que haja a pronúncia da inconstitucionalidade das normas 
revogadas, impedindo a restauração de sua vigência, é necessário que o autor 
da ação direta impugne ao mesmo tempo, além da norma revogadora, todos 
os atos normativos, que, embora revogados, repristinariam com o reconhe
cimento da inconstitucionalidade da norma revogadora. 

Em tal situação, o autor da ação direta deverá impugnar todo o complexo 
normativo, apresentando pedidos sucessivos de declaração de inconstitucio
nalidade tanto do diploma ah-rogatório quanto das normas por ele revoga
das. Exemplificando: se as leis "x" e "y" foram revogadas pela lei "z'', ao 
impugnar em ação direta Ç.e inconstitucionalidade a validade desta, caso o 
autor da ação não deseje o efeito repristinatório tácito em relação às leis "x" 
e "y", deverá também impugná-las expressamente. 

Enfim, para que o Supremo Tribunal Federal afaste o efeito repristinatório 
indesejado, é imprescindlvel que: 

a) haja pedido expresso do autor, isto é, ao propor a ação direta, o autor deverá 
apresentar pedido cumulativo ao Supremo Tribunal Federal - da declaração 
da inconstitucionalidade da norma ab-rogatória e do afastamento do efeito 
repristinatório indesejado em relação às leis revogadas; 

b) manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal em sua decisão. 

1 2.2.1 7.4. Modulação dos efeitos temporais 

Conforme estudado no subitem precedente, a declaração de inconstitu
cionalidade em ação direta é ordinariamente dotada de eficácia contra todos, 
força vinculante e efeitos retroativos, alcançando, inclusive, os atos pretéritos 
com base nela praticados, bem como implicando a plena restauração da vi-

02 Observe-se que o alcance dos efeitos reprlslinatórlos da declaração de lnconstltuclonalldade 
é distinto do alcance da reprlstinaçso expressa, disciplinada na Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro - LINDB. Na repristinação expressa, prevista na Lei de Introdução, a 
lei anterior só volta a ter vigência a partir da revogação da sua lei revogadora. Assim, se 
a lei A ror revogada pela Lei B em 1 .0 de janeiro, e se esta lei B ror revogada pela lei 
e em 30 de julho, prevendo expressamente a reprislinação da lei A, haverá o retomo da 
vigência da lei A somente a partir de 30 de julho (data de revogação da lei revogadora), 
porquanto a revogação opera ereltos meramente prospectivos (ex nunc). 
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gência das leis e das normas afetadas (revogadas) pela lei ou ato normativo 
declarado inconstitucional. 

Esses efeitos decorrem da adoção, pelo Supremo Tribunal Federal, da 
tradicional tese jurídica segundo a qual o ato que desrespeita a Constituição 
é nulo, irrito desde o seu nascimento (e não simplesmente anulável) e, como 
tal, inapto para produzir quaisquer efeitos jurídicos válidos.83 

Acontece, porém, que a Lei 9.868/1999 trouxe relevante inovação ao con
trole de constitucionalidade abstrato, ao introduzir em nosso sistema de direito 
positivo a possibilidade de utilização da técnica da modu lação (ou da mani
pulação) temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade emanada 
do Supremo Tribunal Federal, na forma estabelecida no seu art. 27: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
-excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Fede
ral, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que 
venha a ser fixado. 

Como se vê, esse dispositivo legal passou a permitir que o Supremo 
Tribunal Federal, excepcionalmente, proceda à modulação (ou manipulação) 
temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em ação direta, 
em respeito à segurança jurídica e ao interesse social .84 

É de enfatizar, porém, que a regra, na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, continua sendo a de que o ato editado em desconformidade com a 
Constituição é nulo, desprovido de efeitos jurídicos desde a sua origem. Sig
nifica dizer, a possibilidade de limitação temporal dos efeitos da pronúncia 
de inconstitucionalidade, introduzida pela Lei 9.868/1 999, constitui situação 
excepcional, que somente pode ser aplicada diante das situações extraordinárias 
nela mencionadas. 

83 Para os que defendem a tese jurldica da anulabllidade, as leis e os atos normativos 
desconformes com a Constituição seriam meramente anuláveis, isto é, poderiam produzir 
legitimamente efeitos jurldicos a partir da sua produção, sendo invalidados somente a 
partir de determinado momento, quando houvesse a sua impugnação por quem detivesse 
legitimidade para tal. Mas, nesse caso. declarada a anulação da lei ou ato normativo. 
poderiam ser mantidos os efeitos já produzidos durante o seu perlodo de vigência. 

"' Embora a Lei 9.868/1999 tenha estabelecido essa possibilidade apenas para o controle abstrato, 
o Supremo Tribunal Federal passou a admitir o emprego da manipulação (ou modulação), no 
tempo, dos efeitos jurldicos resultantes da declaração de inconstitucionalidade também no 
controle incidental de constitucionalidade (RE 197.917, rei. Min. Mauricio Corrêa, 25.03.2004). 
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São dois os requisitos para que o Supremo Tribunal Federal possa ma
nipular (limitar) os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em ação 
direta de inconstitucionalidade, a saber: decisão de dois terços dos membros 
do Tribunal (oito Ministros) e presença de razões de segurança jurídica ou 
excepcional interesse social. 

Desse modo, uma vez presentes os requisitos legais - presença de razões 
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e decisão de dois 
terços dos seus membros -, poderá o Supremo Tribunal Federal: 

a) restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade; 

b) conferir efeitos não retroativos (ex nunc) à sua decisão; 

e) fixar outro momento para o início da eficácia de sua decisão. 

Em relação à hipótese prevista na letra "a'', acima, poderá o Supremo 
Tribunal Federal restringir a eficácia contra todos (erga omnes) de sua decisão, 
seja afastando a declaração de inconstitucionalidade em relação a certos atos 
já praticados com base na lei, seja afastando a incidência de sua decisão em 
relação a situações detenninadas. Entendemos que o Tribunal poderia, por 
exemplo, preservar a validade de certo negócio administrativo celebrado pelo 
Poder Público sob a égide da lei (afastando, portanto, em relação a esse ne
gócio, a incidência da pronúncia de inconstitucionalidade), cujo desfazimento 
pudesse gerar indesejável insegurança jurídica ao País. 

Outro exemplo seria o Supremo Tribunal Federal afastar os efeitos re
pristinatórios da pronúncia de inconstitucionalidade, no tocante à legis
lação anterior que havia sido revogada pela lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional em ação direta. 

Com efeito, confonne analisado no subitem precedente, a decisão de 
mérito em ação direta produz efeitos repristinatórios, revigorando a vigência 
de eventual legislação revogada pela lei ou ato nonnativo declarado incons
titucional. Se a lei Alfa for revogada pela lei Beta, a posterior declaração da 
inconstitucionalidade desta em ação direta implica a restauração automática 
da vigência daquela, sem solução de continuidade. 

Nessa situação, desde que presentes os requisitos exigidos na Lei 9.868/ 1 999 
- razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e decisão de 
dois terços dos seus membros -, poderá o Supremo Tribunal Federal afastar a 
restauração da vigência da legislação antiga, que havia sido revogada pela lei 
ou ato normativo declarado inconstitucional em ação direta de inconstitucio
nalidade. Enfim, poderá o Supremo Tribunal Federal afastar o chamado efeito 
repristinatório indesejado da legislação anterior, desde que o faça expressamente. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o 
afastamento do efeito repristinatório indesejado depende de pedido específico 



884 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

do autor.85 Vale dizer, para que o STF proclame a inconstitucionalidade da 
lei e afaste o efeito repristinatório em relação à legislação anterior por ela 
revogada, é necessário que o autor da ação direta apresente pedidos sucessivos 
de inconstitucionalidade, tanto da lei impugnada, quanto da legislação por 
ela revogada. No exemplo anteriormente citado, para que o Tribunal afaste a 
restauração da vigência da lei Alfa (afastamento do efeito repristinatório inde
sejado), é necessário que o autor da ação direta pleiteie expressamente não só 
a declaração da inconstitucionalidade da lei Beta, mas, também, da lei Alfa. 

Quanto ao disposto na letra "b", acima, poderá o STF decidir que a de
claração de inconstitucionalidade só produzirá efeitos prospectivos, a partir do 
trânsito em julgado de sua decisão, resguardando a validade de todos os atos 
já praticados com base na lei (entre o início de sua vigência e a declaração 
de sua inconstitucionalidade). 

Na hipótese da letra "c'', poderá o STF fixar um outro momento para 
que a declaração de inconstitucionalidade em ação direta comece a produzir 
efeitos. A lei não restringiu, não estabeleceu limites à fixação desse "outro 
momento" pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, entendemos que o mo
mento estabelecido para o início da produção de efeitos da decisão pode ser 
qualquer um, antes ou depois da data da declaração da inconstitucionalida
de.86 Assim, se o Tribunal declarar em 2007 a inconstitucionalidade de uma 
lei publicada em 2002, poderá fixar esse "outro momento" para o início da 
eficácia de sua decisão entre a data de publicação da lei e a declaração de 
sua inconstitucionalidade (2002-2007) ou em data posterior à declaração da 
inconstitucionalidade (em 2008, por exemplo). 

Em conclusão, podemos afirmar que, embora a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal continue firme no sentido de que os atos editados em des
conformidade com a Constituição são nulos (e não meramente anuláveis), há 
no Tribunal uma clara tendência de abrandamento dessa tese, seja no controle 
abstrato, seja no controle concreto, para que se possa reconhecer, em situações 
excepcionais, a inconstitucionalidade com efeitos meramente prospectivos (ou 
a partir de outro momento fixado pelo Tribunal), visando à preservação de 
certos atos praticados com base na lei, em respeito à segurança jurídica, ao 
interesse social e aos terceiros de boa-fé. 

É oportuno lembrar que, embora a possibilidade de modulação temporal 
somente esteja prevista em nosso direito legislado para as decisões proferidas 
no controle abstrato de normas, o Supremo Tribunal Federal admite, excepcio
nalmente, a declaração de inconstitucionalidade pro faturo no controle concre-

85 ADI 2.215, rei. Min. Celso de Mello, DJU 26.04.2001 . 
86 No RE 197.917, rei. Min. Maurlcio Corrêa, 25.03.2004, em que se discutia a composição máxima 

das Câmaras Municipais, o STF deixou assente que é possivel diferir para momento futuro o 
Siíclo da eficácia de sua decisão que proclama a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 
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to, como ocorreu no julgamento do RE 1 97.9 1 7, rei. Min. Maurício Corrêa, 
25 .03.2004. A Corte Maior, nesses casos, exige, também, que a medida seja 
aprovada por voto de dois terços de seus membros, e que estejam presentes 
os pressupostos fixados na Lei 9.868/ 1 999 - razões de segurança jurídica ou 
excepcional interesse social. 

Diferentemente, o Supremo Tribunal  Federal entende não ser cabí
vel a modulação temporal dos efeitos da  decisão proferida no exame do 
direito pré-constitucional cm face da Constituição vigente. Nesses casos, 
de fiscalização do direito pré-constitucional, é firme no Pretório Excelso a 
orientação de que não se trata de juízo de constitucionalidade, mas, sim, de 
recepção ou não recepção (isto é, revogação) da norma pré-constitucional pela 
Constituição atual. Por outras palavras, não se afere a constitucionalidade do 
direito pré-constitucional ante a Constituição vigente, porque a matéria é con
siderada pertinente ao campo do direito intertemporal: quando a lei anterior à 
Constituição é materialmente compatível com ela, é recepcionada; quando há 
conflito entre o conteúdo da lei anterior à Constituição e o seu texto, a Carta 
Política não a recepciona, isto é, revoga a lei pré-constitucional. 

Se uma questão acerca da recepção, ou não, de direito pré-constitucional 
chegar ao Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida, caso a Corte entenda 
que a lei é materialmente incompatível com a Constituição a ela superveniente, 
declarará, simplesmente, que a lei foi revogada pela Constituição de 1 988. 
Essa decisão não comporta modulação de seus efeitos temporais.87 

Erga omnes 

-· -
H Efeito vinculante 1 

j EM REGRA 1 Ex tunc 

EFEITOS L-...-J Efeito repristinatório 1 
DA DECISÃO -
DE MJ:RITO 

EM ADI Por razões de segurança jurldica ou de excepcional interesse social. 
poderá o STF. por maioria de 213 de seus membros: � a) restringir os efeitos da decisao; 
b) conceder eficácia ex nunc á decisão; 
c) fixar outro momento para o inicio da eficácia de sua decisao. 

81 "Revela-se inaplicável, no entanto. a teoria da limitação temporal dos efeitos, se e quando 
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar determinada causa, nesta formular julzo negativo 
de recepção, por entender que certa lei pré-constitucional mostra-se materialmente incom
patível com normas constitucionais a ela supervenientes. A não recepção de ato estatal 
pré-constitucional, por não implicar a declaração de sua inconstitucionalidade - mas <? 
reconhecimento de sua pura e simples revogação (RTJ 143/355 - RTJ 145/339) -, desca- · 
racteriza um dos pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da modulação temporal, . 
�u e  su?õe_. Pª'.ª incidir, dentre outros elementos , .ª necessária existência de um J

,
urfl:�igf, 

mconst1tuc1onahdade" (RE AgR 395.902/RJ, rei. Mm. Celso de Mello, 07.03.2006). " ' '  · ';� .. ,. -,_ , ;;-c-:.i; 
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1 2.2.1 7.5. Definitividade da decisão de mérito 

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da 
lei ou do ato nonnativo em ação direta é irrecorrível, ressalvada a interposi
ção de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação 
rescisória. Esses, os embargos de declaração, constituem recurso que pode 
ser interposto pelo requerente ou pelo requerido visando a suprir eventual 
omissão, obscuridade ou contradição contida no acórdão. 

Assim, uma vez decidido o mérito da ação direta, abre-se prazo para 
a interposição dos embargos declaratórios. Uma vez interpostos, sejam eles 
julgados procedentes ou não (ou expirado o prazo sem a sua interposição), 
a decisão do Supremo Tribunal Federal transita em julgado, não cabendo 
contra ela nenhum outro recurso, nem mesmo ação rescisória. 

1 2.2. 1 7.6. Limites da eficácia retroativa 

Afirmar que a decisão proferida em ação direta é dotada de efeitos retroativos 
(ex tunc) é dizer que a força da decisão, no plano nonnativo, alcança toda a 
existência da lei, retirando-a do ordenamento jurídico desde o seu nascimento. 

Entretanto, não se pode afinnar que a decisão em ação direta tenha a força de, 
por si só, desfazer todos os atos concretos consolidados no período de vigência 
da lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
Na realidade, os atos já praticados com base na lei declarada inconstitucional 
não serão automaticamente desfeitos pela decisão proferida em ação direta de 
inconstitucionalidade. A decisão em ação direta apenas criará condições para 
que a parte interessada pleiteie, na via judicial adequada, o desfazimento desses 
atos, se o direito ainda não houver sido alcançado pela prescrição. 

A fundamentação para esse entendimento é que a decisão em ação direta 
opera efeitos somente no plano normativo, em abstrato, sem atingir direta
mente os atos concretos já praticados sob a égide da lei ou ato normativo. 
Como já analisado, o controle abstrato não se presta à satisfação de demandas 
concretas, mas sim à salvaguarda da harmonia do ordenamento jurídico como 
um todo, em respeito à supremacia da Constituição. 

Assim, a decisão proferida em ação direta opera apenas no plano abstrato
-normativo, sem atingir diretamente os atos concretos já praticados com base 
na lei ou ato normativo. A decisão, insista-se, apenas toma possível que os 
atos já praticados sejam desfeitos, por meio das ações cabíveis, no âmbito 
do controle incidental, se ainda houver tempo hábil para isso. 

Exemplificando, suponha-se que durante a vigência da lei tenha se con
solidado, de acordo com seus termos, determinado contrato privado. Poste-
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rionnente, a lei que regia aquele contrato é declarada inconstitucional em 
ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nessa situação, a decisão em ação direta, por si só, não desfaz o contrato 
finnado com fundamento da lei agora declarada inconstitucional. Porém, como 
a decisão da Corte Suprema é dotada de eficácia ex tunc, a parte prejudicada 
poderá pleitear, na via judicial adequada, a anulação do contrato, com base 
na pronúncia de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 

Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado à coisa julgada. 

Suponha que, no ano de 2002, tenha transitado em julgado uma decisão 
judicial reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade da Lei "X". 
Posterionnente, no ano de 2006, o Supremo Tri bunal Federal declara a in
constitucionalidade da Lei "X" em ação direta de inconstitucionalidade. 

Nessa situação, a decisão proferida na ação direta não atingirá, automatica
mente, a coisa julgada (o reconhecimento da constitucionalidade da nonna no 
controle concreto). A decisão do STF apenas criará condições para que a parte 
prejudicada intente, na via adequada, o desfazimento dessa coisa julgada. 

No Brasil, a via adequada para o desfazimento da coisa julgada é a ação 
rescisória. Aliás, trata-se da única via idônea para o ataque de uma decisão 
judicial transitada em julgado, desde que sejam atendidos os estritos requisitos 
fixados pelo Código de Processo Civil. Poderia, então, em tese, ser ajuizada 
uma ação rescisória com o fim de desfazer aquela coisa julgada (contrária 
à decisão em ação direta). 

Acontece, porém, que a ação rescisória só pode ser ajuizada no exíguo 
prazo de dois anos, contado do trânsito em julgado da decisão que se pre
tende rescindir. Ora, na situação hipotética apresentada, a decisão em ação 
direta ocorreu quatro anos após o trânsito em julgado (2002-2006). Logo, 
essa coisa julgada não poderá, em nenhuma hipótese, ser desfeita, isto é, a 
decisão proferida em sede de ação direta não afetará, de fonna nenhuma, 
aquela decisão transitada em julgado, que permanecerá regendo as relações 
do caso concreto em que foi proferida. 

Enfim, a declaração de inconstitucionalidade em ação direta, embora 
dotada de eficácia geral (erga omnes), só afeta os atos singulares ainda 
suscetíveis de revisão ou impugnação. Os atos praticados com base na lei 
inconstitucional que não mais se mostrem suscetíveis de revisão ou impug
nação não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. 

1 2.2.1 7.7. Transcendência dos motivos determinantes 

Questão objeto de relevante debate diz respeito aos limites objetivos do 
efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no 
controle de constitucionalidade abstrato. 
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A controvérsia reside na determinação da parte da decisão do Supremo 
Tribunal Federal que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. Alguns defendem que o efeito vinculante está 
adstrito à parte dispositiva da decisão (à declaração da inconstitucionalidade 
em si), enquanto outros entendem que ele se estende também aos chamados 
fundamentos determinantes (aos fundamentos que embasaram a decisão). Para 
estes últimos, o efeito vinculante transcenderia o caso singular, objeto da 
ação, e alcançaria outras situações análogas, apreciadas em momento futuro. 

O Supremo Tribunal Federal reconhece o fenômeno da "transcendência 
dos motivos que embasaram a decisão" da Corte, em processo de fiscalização 
normativa abstrata, de modo a proclamar que o efeito vinculante refere-se, 
também, aos fundamentos determinantes (ratio decidendi), projetando-se, em 
consequência, para além da parte dispositiva do julgamento.88 

Confonne explica o Ministro Gilmar Mendes, isso significa dizer que a 
eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no controle abstrato, 
transcende o caso singular, de modo que os princípios derivados da parte disposi
tiva e dos fundamentos detenninantes sobre a interpretação da Constituição devem 
ser observados pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração 
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.89 

Na prática, podemos afirmar que o efeito vinculante quanto aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, das decisões do Supremo Tribunal 
Federal, proferidas na fiscalização abstrata, alcança não somente a parte 
dispositiva da decisão, mas também os chamados motivos determinantes, 
os elementos que embasaram a decisão, os quais deverão ser respeitados no 
futuro, em casos análogos ou equivalentes. 

Assim, se o Supremo Tribunal Federal declarou, em ação direta, a 
inconstitucionalidade de regra do regimento do Tribunal de Justiça do Es
tado de São Paulo, pelo fundamento de que houve invasão da competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Processual (CF, art. 22, 1), 
regras iguais ou similares constantes dos regimentos de outros tribunais do 
País serão afetadas por essa decisão da Corte. Ou seja, a decisão do STF 
transcende o caso singular (controvérsia sobre a validade da regra regimental 
especificamente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), de modo 
que não só a parte dispositiva (declaração da inconstitucionalidade da regra 
específica do regimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), 
mas também os fundamentos determinantes da decisão (normas com aquele 

.. Rei 1 .987/DF, rei. Mln. Maurlcio Corrêa, 01 . 1 0.2003. 
8� Rei 2.126, rei. Mln. Gilmar Mendes, DJ 1 9. 08.2002. 
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conteúdo representam ofensa à competência privativa da União para legislar 
sobre Direito Processual) deverão ser observados pelos demais órgãos do 
Poder Judiciário e pela Administração Pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal em casos futuros. 

Nessas circunstâncias, se amanhã ocorrer a aplicação de regra regimental 
análoga, por juízo ou órgão administrativo de outro estado-membro, a parte 
interessada poderá intentar reclamação, diretamente perante o Supremo Tribunal 
Federal, a fim de preservar a autoridade da Corte, que determinará a anulação 
da decisão administrativa ou a cassação da decisão judicial reclamada. 

Da mesma forma, se o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional 
em ação direta regra da Constituição do Estado de São Paulo que outorga 
ao Governador a imunidade temporária quanto à prática de atos estranhos ao 
exercício do mandato, firmando entendimento de que esta prerrogativa é ex
clusiva do Presidente da República (CF, art. 86, § 4.0), todas as Constituições 
estaduais que houverem outorgado essa mesma imunidade aos respectivos 
governadores serão afetadas por esta decisão da Corte Maior. Vale dizer, com 
a declaração da inconstitucionalidade da regra prevista na Constituição do 
Estado de São Paulo, todas as demais Constituições estaduais que albergarem 
regra de igual teor estarão maculadas pela mesma inconstitucionalidade. 

Vejamos um outro exemplo. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em ação direta de 
inconstitucionalidade de que - por força do art. 1 00, § 2.º, da CF/1 988 -
somente na situação de preterição do direito de precedência, e em nenhuma 
outra, é lícito o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios.90 
Nesse julgado, foi declarada a inconstitucionalidade da Instrução Normativa 
1 1  / 1 997, do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que autorizava 
o sequestro também na hipótese de não inclusão no orçamento das verbas 
relativas aos precatórios apresentados até 1 .0 de julho de cada ano e nos 
casos de pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo. 

Pois bem, firmada essa orientação pelo Supremo Tribunal Federal - de 
que só é lícito o sequestro de verbas públicas para o pagamento de pre
catórios no caso de preterição do direito de precedência do credor, sendo 
inadmissíveis outras hipóteses de sequestro para o mesmo fim -, qualquer 
ato, administrativo ou judicial, praticado por qualquer autoridade do País, 
que determine o sequestro de verbas públicas em desacordo com essa única 
hipótese admitida revela-se contrário ao julgado e desrespeita a autoridade 
da decisão tomada na referida ação direta, sendo passível, pois, de ser im
pugnado pela via da reclamação. 

90 ADI 1 .662/SP, rei. Min. Maurlcio Corrêa, 30.08.2001 .  
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Foi o que aconteceu no ano de 2003, quando o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1 0.ª Região deferiu ordem de sequestro de verba 
pública para o pagamento de precatório em razão do vencimento do prazo 
para pagamento de precatório alimentar (hipótese distinta da preterição do 
direito de precedência do credor). Contra essa decisão foi ajuizada reclamação 
pelo Governador do Distrito Federal perante o Supremo Tribunal Federal, 
com a alegação de desrespeito à decisão do Tribunal proferida na citada ADI 
l .662/SP. A reclamação foi julgada procedente, deixando assente o Tribunal 
que justificaria, na hipótese, "a transcendência sobre a parte dispositiva dos 
motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma 
vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem 
ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui 
para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional". 

Uma última situação analisada pelo Supremo Tribunal nos auxilia na 
compreensão da problemática da transcendência dos motivos determinantes 
das decisões

· 
prolatadas pelo STF no controle abstrato. Trata-se da situação 

enfrentada pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da Reclamação 2.986, 
na qual se alegava o desrespeito à decisão do Tribunal proferida na ADI 
2.868/Pl, resumidamente explicitada nos parágrafos seguintes. 

A Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, em virtude de sentença ju
diciária, far-se-ão exclusivamente segundo o procedimento de expedição de 
precatórios (CF, art. 100). 

Porém, determina o texto constitucional que o procedimento de precatórios 
não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno 
valor que a Fazenda Pública federal, estadual, distrital ou municipal deva fazer 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado (CF, art. 1 00, § 3.º). 

Mais adiante, prevê a Constituição que a lei poderá fixar valores distin
tos para a definição de "obrigação de pequeno valor", segundo as diferentes 
capacidades das entidades de direito público (CF, art. 1 00, § 5.º). 

Completando esse regramento constitucional, determina o art. 87 do ADCT 
que, até que ocorra a publicação, pelos entes da Federação, das respectivas 
leis definidoras, serão considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações 
consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 
quarenta salários mínimos, para a Fazenda dos estados e do Distrito Federal, 
e trinta salários mínimos, para a Fazenda dos municípios. 

Pois bem, no julgamento da ADI 2.868/PI (Rei . p/ o acórdão Min. 
Joaquim Barbosa), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que 
o estado-membro, ao definir no seu âmbito "obrigação de pequeno valor", 
poderá fixar valor referencial inferior àquele constante do art. 87 do ADCT 
(quarenta salários mínimos). Nessa ação direta, o caso singular discutido foi 
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o estabelecimento de valor inferior ao do ADCT pelo Estado do Piauí (PI), 
o que foi considerado válido pelo STF. 

Em ocasião posterior, o Estado de Sergipe (SE) também fixou valor in
ferior àquele estabelecido pelo art. 87 do ADCT para a chamada "obrigação 
de pequeno valor", dispensada do regime dos precatórios. 

Ao julgar um caso concreto submetido à sua apreciação, o Juízo da 5.ª 
Vara do Trabalho de Aracaju (SE) afastou a aplicação do valor da "obrigação 
de pequeno valor" estabelecido pelo Estado de Sergipe, considerando que este 
não poderia ser fixado em patamar inferior ao constante do ADCT. Com isso, 
desrespeitou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida 
no julgamento da citada ADI 2.868/PI, que reconhecera como constitucio
nalmente válida, para efeito de definição de pequeno valor e da consequente 
dispensa de expedição de precatório, a fixação, pelos estados-membros, de 
valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT. 

Contra o ato do Juízo da 5.ª Vara do Trabalho de Aracaju foi proposta 
reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, com a alegação de ofensa 
aos motivos detenninantes da decisão proferida pela Corte Constitucional 
na ADI 2.868/Pl.91 

A reclamação foi julgada procedente, deixando assente o Ministro Celso 
de Mello que o magistrado da Justiça do Trabalho havia transgredido o efeito 
transcendente dos fundamentos detenninantes da decisão proferida na ADI 
2.868/PI, ainda que esta tenha sido proferida em face de legislação estranha 
ao Estado de Sergipe. 

Importante ressaltar, entretanto, que a adoção da teoria da "transcendência 
dos fundamentos determinantes" nas decisões proferidas, no controle abstrato, pelo 
Supremo Tribunal Federal não se encontra pacificada no âmbito dessa Corte. Com 
efeito, essa teoria foi inicialmente perfilhada pelo Tribunal no julgamento da Rei 
1 .987/DF, rei. Min. Maurício Corrêa, em 0 1 . 1 0.200:1. Posteriormente, tal orientação 
foi corroborada, na Rei 2.986, rei. Min. Celso de Mello, em 1 1 .03.2005. Entretanto, 
a partir da Rei 4.2 19 QO/SP, rei. Min. Joaquim Barbosa, em 07.03.2007, a questão 
voltou a ser debatida no STF, com quatro ministros tendo se posicionado em sen
tido contrário à adoção da "transcendência dos motivos determinantes". Em face 
dessa realidade - a utilização da "transcendência dos fundamentos determinantes" 
estar em debate no Tribunal Maior -, a aplicação da teoria tem sido negada em 
julgados recentes (Rei 3.014/SP, rei. Min. Carlos Britto, 08.08.2007). 

1 2.2.1 7.8. Inconstitucionalidade "por arrastamento" 

Merecem nota, a respeito da decisão pela invalidade de uma lei ou ato 
normativo, as situações em que a declaração da inconstitucionalidade de um 

9 1  Rei 2.986/SE. rei. Min. Celso de Mello. 1 1 .03.2005. 
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dispositivo da lei é estendida a outro dispositivo (ou outros), em razão da 
existência de uma correlação, conexão ou dependência entre eles. Configura
-se, em tal hipótese, a denominada inconstitucionalidade "por arrastamento'', 
"por atração", "consequente" ou "consequencial". 

Trata-se de uma exceção à regra segundo a qual o STF somente aprecia 
a validade dos dispositivos legais indicados no pedido formulado pelo autor 
da ação. Com efeito, quando ocorre a situação supracitada, a Corte reconhe
ce a invalidade do dispositivo "x", que efetivamente foi impugnado (estava 
designado no pedido, na petição inicial), e, "por arrastamento", declara a 
inconstitucionalidade dos dispositivos "y" e "z", cuja legitimidade não tinha 
sido questionada pelo autor da ação. 

Dessarte, a inconstitucionalidade por arrastamento ocorre quando as nor
mas legais mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, formando uma 
incindível unidade estrutural, de sorte que não é possível ao Poder Judiciário 
proclamar a inconstitucionalidade de apenas algumas das disposições, man
tendo as outras no ordenamento jurídico, porque as normas remanescentes 
perderiam o sentido, ou passariam a ter significado inteiramente diverso 
daquele que possuíam quando integradas às excluídas. 

Podem ocorrer, ainda, situações em que diferentes dispositivos legais 
tenham, em essência, conteúdo análogo. Ora, se diversos dispositivos têm 
conteúdo análogo, e se for impugnada a validade de apenas um deles, certa
mente a declaração da inconstitucionalidade deste conduzirá, por arrastamento, 
à invalidade dos demais. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal admite a declaração da inconstitu
cionalidade "por arrastamento" ou "por atração" de outras disposições que o 
autor não tenha expressamente requerido na inicial, em razão da conexão ou 
interdependência com os dispositivos legais especificamente impugnados. É que 
nesses casos, reconhece o Tribunal, não há necessidade de impugnação específica 
pelo autor, dispositivo por dispositivo, uma vez que o eventual reconhecimento 
do vício relativamente a certos dispositivos conduzirá, por arrastamento, à im
possibilidade do aproveitamento dos demais (ADI 2.653/MT, rei. Min. Carlos 
Velloso; ADI 397/SP, rei. Min. Eros Grau; ADI (MC) 2.648-CE, rei. Min. 
Maurício Corrêa; ADI (MC) 2.608-DF, rei. Min. Celso de Mello). 

Imagine-se, por exemplo, que uma Lei "Z" contivesse as seguintes 
disposições: 

Art. ! .º Será concedida ao servidor público que for lotado em 
zona de fronteira contagem em dobro do tempo de contribuição, 
para efeitos previdenciários. 

Art. 2.0 Para fazer jus à contagem em dobro do tempo de con
tribuição de que trata o art. J .º, o servidor deverá comprovar 
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que efetivamente reside, há pelo menos um ano, em município 
integrante de l ista a ser estabelecida em regulamento editado 
pelo Poder Executivo. 

893 

Caso fosse proposta uma ADI impugnando somente o art. I .º da Lei 
"Z", por afronta ao art. 40, § 1 0, da Constituição,92 o reconhecimento da 
i legitimidade desse dispositivo pelo STF ensejaria a declaração da incons
titucionalidade, por arrastamento, do art. 2 .0, uma vez que ele não tem 
possibi lidade de existir de forma autônoma, além de estar discipl inando 
justamente o beneficio que, nessa ADI,  o Tribunal Maior está considerando 
inconstitucional .  

1 2.2.1 7.9. Momento da produção de efeitos 

A declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade começa a 
produzir efeitos a partir da publicação, no Diário da Justiça da União, da ata 
do julgamento do pedido, ressalvadas situações excepcionais expressamente 
reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal.93 

Como se vê, a decisão do Supremo Tribunal Federal começa a pro
duzir efeitos a partir da publ icação, no Diário da Justiça da União, da 
ata do julgamento, a inda que a decisão não tenha transi tado em ju lgado. 
Porém, em si tuações excepcionais, o STF tem a possib i l idade de fi xar 
outro momento para o início da produção de efeitos, desde que o faça 
expressamente. 

Encerrado o julgamento que tenha proclamado a constitucion�lidade ou 
a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, com a publicação da ata 
do julgamento no Diário da Justiça da União a decisão começa a produzir 
efeitos, ainda que tenham sido interpostos embargos declaratórios ( isto é, a 
produção de efeitos não depende do trânsito em julgado da decisão). 

1 2.2. 1 7 .1 O. Breve resu m o  do procedimento de ADI perante o STF 

Examinados, nos itens precedentes, os mais importantes aspectos concer
nentes à natureza e ao processo de julgamento da ação direta de inconstitu
cionalidade, apresentamos, neste tópico, um breve resumo do procedimento 
dessa ação perante o Supremo Tribunal Federal, a partir das disposições 
previstas na Lei 9.868/ 1 999. 

92 CF, art. 40, § 1 0  - "A lei  não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de te�pg 
de contribuição ficticio." · · · · · 

93 Rei MC 3.309/ES, rei. Min. Celso de Mello, 01 .07.2005. 
• i .� ià�1,f.� 
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O procedimento tem início com a propositura da ação por um dos 
legitimados pelo art. 1 03 da Constituição Federal. A propositura dá-se por 
meio da apresentação de petição inicial, em duas vias, que deverá indicar o 
dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado, os fundamentos jurídicos 
do pedido em relação a cada uma das impugnações e o pedido, com as suas 
especificações. Se a petição inicial estiver subscrita por advogado, represen
tando o legitimado do art. 1 03 da Constituição, deverá ser acompanhada 
da respectiva procuração, com poderes especiais para instaurar o pertinente 
controle abstrato perante o STF e com a indicação específica da lei ou do 
ato normativo a ser impugnado. 

Proposta a ADI, não se admitirá desistência (princípio da indisponibili
dade). A ação será distribuída a um Ministro, que atuará como relator. Se o 
Ministro relator entender que a petição inicial é inepta, não fundamentada 
ou manifestamente improcedente poderá indeferi-la liminarmente, caso em 
que caberá o recurso de agravo contra sua decisão. · 

Não sendo indeferida liminarmente a petição, o relator pedirá informa
ções aos órgãos ou às autoridades de que emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado, que deverão prestá-las no prazo de trinta dias. Considerando a 
relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá, 
ainda, em despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou 
entidades, na qualidade de amigo da corte (amicus curiae). 

Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o 
Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão 
manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias. 

Vencidos os prazos para manifestação do Advogado-Geral da União e 
do Procurador-Geral da República, o relator lançará o relatório, com cópia 
para todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. 

O relator poderá, ainda, requisitar informações adicionais, designar perito 
ou comissão de peritos para que emi ta parecer sobre a questão discutida, 
ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas 
com experiência e autoridade na matéria, bem como solicitar informações 
de Tribunais Superiores, Tribunais federais e Tribunais estaduais acerca da 
aplicação da nonna impugnada no âmbito de sua jurisdição. 

Havendo pedido de medida liminar, após a audiência dos órgãos ou 
autoridades dos quais emanou a lei ou o ato impugnado, que deverão pro
nunciar-se no prazo de cinco dias, o STF poderá concedê-la, por decisão da 
maioria absoluta dos seus membros, salvo no período de recesso, hipótese 
em que poderá ser concedida monocraticamente, ad referendum do Tribunal. 
Em caso de excepcional urgência, o STF poderá conceder a medida cautelar 
mesmo sem a audiência dessas autoridades. 
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Diante do pedido de medida cautelar, o relator poderá, ainda, em face 
da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social 
e a segurança jurídica, e após a prestação das informações e a manifestação 
do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, submeter 
o processo diretamente ao Tribunal, para análise direta do mérito, julgando 
definitivamente a ação. 

Para o julgamento da ação, é necessária a presença de, pelo menos, 
oito Ministros (dois terços). Alcançado esse número e iniciada a sessão, 
proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade se num ou 
noutro sentido se tiverem manifestado, pelo menos, seis Ministros (maioria 
absoluta). Para a aplicação da técnica da modulação dos efeitos temporais 
da decisão que reconhece a inconstitucionalidade (eficácia ex nunc ou pro ; . 
futuro), exige-se decisão de dois terços dos Ministros (oito votos). 

Proferida a decisão de mérito, contra ela não caberá nenhum recurso, 
exceto embargos de declaração, para sanar eventual omissão, contradição ou 
obscuridade. Ademais, propostos os embargos de declaração (ou expirado o 
respectivo prazo sem a sua interposição), sejam eles julgados procedentes 
ou improcedentes, a decisão transitará em julgado e contra ela não caberá 
absolutamente nenhum recurso, tampouco ação rescisória. 

1 2.3. Ação direta d e  inconstitucionalidade por om issão 

72.3. 1 .  Introdução 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão - ADO, novidade 
introduzida no direito brasileiro pela Constituição de 1 988, é modalidade 
abstrata de controle de omissão por parte de órgão encarregado de elabora
ção normativa, destinando-se a tomar efetiva disposição constitucional que 
dependa de complementação (norma constitucional não autoaplicável). 

Com isso, a partir de 1 988, passou a reconhecer o texto constitucional que 
o desrespeito à Constituição pode advir não só de uma ação, de um ato positi
vo, quando os órgãos constituídos atuam em desconformidade com as normas e 
princípios daquela, mas também da omissão ou do silêncio, quando os órgãos 
permanecem inertes, não cumprindo seu dever de elaborar as leis ou os atos admi
nistrativos normativos indispensáveis à eficácia e aplicabilidade da Lei Maior. 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a ação direta de incons
titucionalidade por omissão não se restringe à omissão legislativa, alcançando, 
também, a omissão de órgãos administrativos que devam editar atos adminis
trativos em geral, necessários à concretização de disposições constitucionais. 
Dessarte, a inconstitucionalidade por omissão verifica-se naqueles casos em que 
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não sejam praticados atos legislativos ou administrativos normativos requeridos 
para tomar plenamente aplicáveis normas constitucionais, já que muitas destas 
requerem uma lei ou uma providência administrativa ulterior para que os direitos 
ou situações nelas previstos se efetivem na prática. Nessas hipóteses, se tais 
direitos não se realizarem, por omissão do legislador ou do administrador em 
produzir a regulamentação necessária à plena aplicação da norma constitucional, 
tal omissão poderá caracterizar-se como inconstitucional. 

De fato, nem sempre o órgão constitucionalmente designado como 
competente para agir e efetivar disposições da Constituição cumpre com o 
seu poder-dever, surgindo, então, o que se denomina de inércia ou omissão 
inconstitucional, forma negativa de violação da Carta, a ser combatida via 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Estudamos precedentemente a ação direta de inconstitucionalidade ge
nérica - ADI, examinando todos os aspectos relevantes referentes ao seu 
processo e julgamento, tendo em vista as disposições constitucionais e legais 
e as orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal. Como a ADO 
é também uma ação direta, com a peculiaridade de que visa à reparação de 
uma omissão inconstitucional (e não uma ação positiva, como a ADI genérica), 
temos que as características e o procedimento antes estudados em relação à 
ADI genérica são também aplicáveis à ADO, ressalvadas algumas pequenas 
dessemelhanças, ligadas ao seu objeto. 

Desse modo, a fim de evitarmos mera repetição, não apresentaremos 
neste tópico todas as características e fases do processo e julgamento da 
ADO, como fizemos em relação à ADI genérica. Partiremos do pressuposto 
de que tudo o que estudamos em relação à ADI genérica é aplicável à ADO, 
ressalvados os aspectos expostos a seguir. Afinal, como já afirmamos, a ADO 
é também ação direta de inconstitucionalidade. Ou, melhor dizendo, temos 
uma só ação direta de inconstitucionalidade, que ora é proposta visando à 
reparação de uma conduta comissiva, situação em que assume a natureza 
jurídica de ADI genérica, ora é proposta visando à reparação de uma omissão 
inconstitucional, quando então é denominada ADO. 

Nos próximos itens, portanto, examinaremos somente as peculiaridades 
da ADO, que a distinguem da ação direta de inconstitucionalidade genérica. 
Quanto aos demais aspectos, insista-se, valem para a ADO todas as carac
terísticas, processo e julgamento referentes à ADI genérica, já estudados de 
forma pormenorizada nesta obra. 

12.3.2. Legitimação ativa 

Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os mesmos 
legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade genérica, 
arrolados no art. 1 03,  incisos I a IX, da Constituição Federal. 
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Entretanto, embora a Constituição Federal não o tenha estabelecido tex
tualmente, entendemos que a legitimação ativa para a propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão deve ser examinada, em cada 
caso concreto, levando-se em conta o ato omissivo questionado. 

Assim, o legitimado pelo art. 1 03 da Constituição não poderá propor 
uma ação direta por omissão se ele é a autoridade competente para iniciar 
o processo legislativo questionado nessa ação. Não poderá, por exemplo, 
o Presidente da República propor ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão questionando a mora quanto à apresentação de projeto de lei sobre 
matéria de sua iniciativa privativa (CF, art. 6 1 ,  § 1 .  º), pois, nesse caso, sua 
própria inércia - não apresentar o respectivo projeto de lei ao Poder Legis
lativo - é que afronta a Constituição. 

12.3.3. Legitimação passiva 

Os requeridos na ação direta de inconstitucionalidade por omissão são 
os órgãos ou autoridades omissos, que deixaram de adotar as medidas ne
cessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, 
com isso, de cumprir o dever de prestação que lhes foi constitucionalmente 
imposto. 

Desse modo, será apontado pelo autor da ADO o órgão ou autoridade 
que não cumpriu o dever que lhe foi imposto pela Constituição, de editar 
a norma faltante para a concretização do direito constitucional. Assim, se 
a omissão diz respeito ao dever de expedir uma lei federal, será apontado 
como requerido o órgão que permanece omisso quanto a esse dever, qual 
seja, o Congresso Nacional, órgão legislativo da União. Se a omissão refere
-se ao dever de expedir uma lei estadual, será apontado como órgão omisso 
a Assembleia Legislativa, órgão legislativo do estado-membro. 

Entretanto, há que se observar, caso a caso, o poder de in iciativa de 
l e i ,  haja vista que, se  os  membros do Poder Legislativo não dispõem de 
iniciativa sobre a respectiva matéria, não poderão eles ser acoimados de 
omissos. Assim, se  a iniciativa de le i  sobre a matéria é privativa do Presi
dente da República e ele não apresenta o respectivo projeto de lei ao Poder 
Legislativo, este não poderá ser apontado como órgão omisso na ADO. Nesse 
caso, o requerido deverá ser o Presidente da República (que permanece 
omisso quanto ao seu poder-dever de iniciativa sobre a matéria), e não o 
Congresso Nacional. 

Essa questão assume relevância, especialmente, diante da àusência de 
regulamentação dos direitos constitucionais relativos aos servidores 'públicos 
civis, tais como o direito de greve (art. 37, VII), a revisão gerab anuaL da 
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remuneração (art. 37, X) e a concretização de outras vantagens a eles asse
guradas pela Constituição. Como as leis que dispõem sobre regime jurídico, 
remuneração e concessão de vantagens aos servidores públicos federais são 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, o órgão omisso em tais 
casos, que deverá ser apontado como requerido em ADO, é o Presidente da 
República, e não o Congresso Nacional. Afinal, em relação a essas matérias, 
se o Presidente da República não apresentar o projeto de lei ao Legislativo, 
este nada poderá fazer a respeito, sob pena de inconstitucionalidade formal, 
decorrente de vício de iniciativa (se um deputado ou senador apresentar o 
respectivo projeto de lei, haverá inconstitucionalidade formal, decorrente do 
vício de iniciativa). 

72.3.4. Objeto 

A ADO tem como objeto a chamada omissãÓ inconstitucional, que ocorre 
quando uma norma constitucional deixa de ser efetivamente aplicada pela 
falta de atuação normativa dos órgãos dos poderes constituídos. Vale dizer, 
quando a Lei Maior deixa de ser observada, ficando impedida sua plena 
aplicação, por causa da omissão ou inação do poder constituído competente. 

Observa-se, assim, que as hipóteses de ajuizamento desta ação não de
correm de toda e qualquer espécie de omissão do Poder Público, mas sim 
daquelas omissões relacionadas com as normas constitucionais de eficácia 
limitada de caráter mandatório, em que a sua plena aplicabilidade está con
dicionada à ulterior edição dos atos requeridos pela Constituição. 

Significa que, de acordo com a tradicional classificação das normas 
constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade elaborada pelo 
Prof. José Afonso da Silva, só dará ensejo à propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão a falta de norma regulamentadora: 

a) de normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios 
programáticos (normas programáticas propriamente ditas); ou 

b) de normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios 
institutivos ou organizativos de natureza impositiva. 

As normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios 
institutivos ou organizativos de natureza facultativa, por outorgarem uma 
simples faculdade ao legislador, não autorizam a propositura da ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão. 

A inconstitucionalidade por omissão refere-se à omissão em tese, sem 
estar relacionada com um caso concreto; o que se tem em mira é o resta-
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belecimento da integridade do sistema jurídico, do respeito à Constituição, 
que está sendo violada pela ausência de atuação dos poderes constituídos 
competentes diante de uma imposição constitucional de legislar. 

Ao examinarmos a ação direta genérica (de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo) de competência do Supremo Tribunal Federal, vimos que 
ela só admite como seu objeto normas federais e estaduais, ou ainda normas 
do Distrito Federal expedidas no exercício de suas competências estaduais. 
Significa dizer, as leis e os atos normativos municipais (e do Distrito Federal, 
no desempenho de atribuição municipal) não se sujeitam ao controle via ação 
direta de inconstitucionalidade genérica perante o Supremo Tribunal Federal. 

De igual forma, na ADO só poderão ser impugnadas omissões normativas 
federais e estaduais, bem como as omissões do Distrito Federal concernen
tes a suas competências estaduais. As omissões de órgãos municipais (e do 
Distrito Federal, relativas a suas atribuições municipais) não se sujeitam a 
impugnação em ADO perante o Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, registramos que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimen
to de que a revogação, antes da decisão da ADO, da norma constitucional 
que necessitaria ser regulamentada para tomar-se efetiva acarreta a extinção 
do processo por falta de objeto.94 Dessa forma, se houver a revogação, por 
meio da promulgação de emenda à Constituição, da norma constitucional 
que necessitava de regulamentação para a sua efetividade, a ADO restará 
prejudicada, por perda de objeto. 

72.3.5. Procedimento 

A petição deverá indicar a omissão inconstitucional, total ou parcial, 
quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à 
adoção de providência de índole administrativa, bem como o pedido, com 
suas especificações. 

A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente impro
cedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, cabendo, contra essa 
decisão, agravo. 

Assim como as demais ações do controle abstrato perante o Supremo 
Tribunal, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão submete-se ao 
princípio da indisponibilidade, ou seja, uma vez proposta a ação, não se 
admitirá desistência. 

Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, os demais legi
timados pelo art. 103 da Constituição Federal poderão manifestar-se, por escrito, 

"' ADI QO 1 .836/SP, rei. Min. Moreira Alves, 1 8.06. 1 998. 
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sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o 
exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. 

Nos demais aspectos, estabelece a lei que se aplicam ao procedimento 
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as regras 
relativas ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade genérica 
(Lei 9.868/1999, art. 1 2-E, acrescentado pela Lei 1 2.063/2009). 

12.3.6. Atuação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 
República 

Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou a 
necessidade de citação do Advogado-Geral da União - AGU no processo de 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que, nessa ação, 
não há norma legal impugnada, a ser defendida. 

Entretanto, suplantando essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
- segundo a qual o Advogado-Geral da União não seria ouvido nas ações 
diretas de inconstitucionalidade por omissão, para o fim do disposto no § 
3 .0 do art. 103 da Constituição Federal -, a Lei 9.868/1999, que disciplina o 
procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o 
Supremo Tribunal Federal, passou a dispor que o relator poderá solicitar a 
manifestação do Advogado-Gera! da União, que deverá ser encaminhada no 
prazo de quinze dias (art. 1 2-F, acrescentado pela Lei 12 .063/2009). 

Observa-se, assim, que a oitiva do Advogado-Geral da União em ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão continua não sendo obrigatória, 
podendo o relator ouvi-lo, ou não. 

Já a manifestação do Procurador-Geral da República, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade por omissão em que não for autor, é obrigatória . 
Com efeito, estabelece a mencionada lei que o Procurador-Geral da República, 
nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 1 5  (quinze) dias, 
após o decurso do prazo para informações (art. 12-E, § 3.º, com a redação 
dada pela Lei 1 2.063/2009). 

Anote-se que a lei suprimiu do Procurador-Geral da República o direito 
de manifestação nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão que 
ele tenha proposto no uso da legitimação que a Constituição Federal lhe 
confere (art. 1 03, VI). 

12.3.7. Concessão de medida cautelar 

A Lei 9.868/1999 estabelece que em caso de excepcional urgência e 
relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus 
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membros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos oito 
ministros, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos 
ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão 
pronunciar-se no prazo de cinco dias (art. 1 2-F, acrescentado pela Lei 
1 2.063/2009). 

A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou 
do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na 
suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou 
ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. 

No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação 
oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos 
responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regi
mento do Tribunal .  

Essa previsão legal para a concessão de medida cautelar em ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão, trazida pela Lei 1 2 .063/2009, toma su
perada jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal, que entendia 
ser incabível tal medida em sede de ADO. 

12.3.8. Efeitos da decisão de mérito 

Declarada a inconstitucionalidade por omissão, por decisão da maioria 
absoluta de seus membros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo 
menos oito ministros, será dada ciência ao Poder competente para a adoção 
das providências necessárias (Lei 9.868/ 1 999, art. 12-H, acrescen.tado pela 
Lei 1 2 .063/2009). 

Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências 
deverão ser adotadas no prazo de trinta dias, ou em prazo razoável a ser 
estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias 
específicas do caso e o interesse público envolvido. 

É sobremaneira relevante destacar que essa natureza mandamental é 
percebida com maior intensidade em relação a órgão administrativo, para o 
qual deverá ser fixado o prazo de trinta dias para sanar a omissão, ou outro 
prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em 
vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. 

Assim, se a omissão for de um dos Poderes do Estado, não há que se 
falar em fixação de prazo para a edição da norma faltante.95 Porém, se a 

95 Há. entretanto, autores que perfilham entendimento diverso, advogando que a não fixação de 
prazo pelo texto constitucional em relação às omissões de um "Poder" não significa que o 
STF esteja proibido de estabelecê-lo. Significaria, apenas, que, em se tratando de omissão 
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omissão for de um órgão administrativo (subordinado, sem função política, 
meramente executor de leis ou políticas públicas), será fixado um prazo de 
trinta dias, ou outro prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo 
Tribunal, para sua atuação visando a suprir a omissão inconstitucional. 

Nos demais aspectos, determina a lei que se aplicam à decisão da ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições 
referentes ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade gené
rica (ADI) e da ação declaratória de constitucionalidade (ADC), a seguir 
explicitadas, com as adequações devidas (Lei 9.868/1 999, art. 1 2-H, § 2.º, 
acrescentado pela Lei l 2.063/2009). 

Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconsti
tucionalidade da omissão ou da norma impugnada, no caso de omissão parcial, 
se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros. 

Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucio
nalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número 
que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o 
comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário 
para prolação da decisão num ou noutro sentido. 

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade por omissão é irre
corrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, 
igualmente, ser objeto de aÇão rescisória. 

Tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, modular os efeitos temporais de sua decisão em ação direta 
por omissão, restringindo os efeitos daquela declaração ou decidindo que ela 
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc) ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão têm eficácia contra todos (erga omnes) e 
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública federal, estadual e municipal. 

12.3.9. ADO versus mandado de injunção 

É patente a semelhança entre a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e o mandado de injunção. Ambos têm por finalidade tomar efetiva 

de "Poder", o prazo teria, necessariamente, que ser superior a trinta dias. Nessa esteira, 
seria posslvel ao STF fixar prazo para que um "Poder" suprisse a omissão, desde que esse 
prazo fosse superior a trinta dias. 
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norma constitucional que estaria sendo violada devido à inércia dos poderes 
constituídos. As decisões proferidas nos dois processos têm caráter man
damental, de consequências jurídicas semelhantes, uma vez que ambas as 
ações destinam-se a obter uma ordem judicial dirigida a um outro órgão do 
Estado. Os provimentos judiciais nas duas ações reconhecem igual situação: a 
omissão inconstitucional do órgão, legislativo ou administrativo, em cumprir 
dever de editar norma reclamada pela Constituição. 

Todavia, em que pese o fato de o constituinte ter conferido aos dois 
institutos significado processual equivalente, há notórias dessemelhanças entre 
tais ações, apresentadas nos parágrafos seguintes. 

O mandado de injunção destina-se à proteção de direito subjetivo do 
autor, cujo exercício está obstado em razão da falta de norma regulamenta
dora, havendo, portanto, um interesse jurídico específico manifestado diante 
de um caso concreto (em que o indivíduo busca exercitar esse interesse). 
Ao contrário, a ADO configura controle abstrato de constitucfonalidade e, 
sendo processo objetivo, é instaurada sem relação a um caso concreto de 
interesse do autor da ação. 

A legitimação para a propositura do mandado de injunção é conferida 
ao titular do direito subjetivo que não pode ser exercido por falta da norma 
regulamentadora. Na ADO, o direito de propositura está limitado às pessoas 
e órgãos especificamente designados no art. 1 03,  incisos I a IX, da Consti
tuição Federal. 

O julgamento da ADO em face da Constituição Federal é da competência 
privativa do Supremo Tribunal Federal, ao passo que a competência para a 
apreciação dos mandados de injunção também foi outorgada a outros órgãos 
do Poder Judiciário.96 

1 2.4. Ação declaratória de constitucionalidade 

72.4. 1. Introdução 

A ação declaratória de constitucionalidade - ADC foi introduzida no 
nosso sistema de controle de constitucionalidade abstrato pela Emenda Cons
titucional 3, de 1 7  de março de 1 993. Instituiu-se, assim, novo instrumento 
de controle abstrato de constitucionalidade, consubstanciado em uma ação 
que visa diretamente à obtenção da declaração de que o ato normativo seu 
objeto é constitucional. 

90 Conferir as competências para o processo e julgamento do mandado de Injunção na Cons
tituição Federal, art. 1 02, inciso li, allnea "a"; art. 1 05, inciso 1, alinea "h", e a rt. 1 2 1 ,  § 4.0, 
inciso V. 
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Nessa ação, o autor apenas comparece perante o Supremo Tribunal Federal 
para pedir que este declare a constitucionalidade de determinada lei ou ato 
nonnativo. O seu objetivo é, portanto, abreviar o tempo - que em muitos 
casos pode ser longo - para obtenção de uma pronúncia do STF sobre a 
constitucionalidade de certo ato, que esteja originando dissenso nos juízos 
inferiores, consubstanciando um verdadeiro atalho para encerrar a controvérsia 
sobre a sua legitimidade. 

Cuida-se, pois, de uma ação que tem como objetivo principal transferir 
ao Supremo Tribunal Federal a apreciação sobre a constitucionalidade de um 
dispositivo legal que esteja sendo objeto de grande controvérsia entre os juí
zes e demais tribunais, uma vez que, decidida a questão pelo Tribunal Maior, 
o Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal, ficarão vinculados à decisão proferida, confor
me detalharemos adiante. Com isso, o STF converte a presunção relativa de 
constitucionalidade da norma - atributo presente em todos os atos do Poder 
Público - em uma presunção absoluta de constitucionalidade, haja vista que 
sua decisão não poderá ser contrariada pelos demais órgãos do Poder Judiciário 
ou pela Administração Pública, direta e indireta, em todas as esferas. 

A ação declaratória de constitucionalidade possui a mesma natureza 
jurídica da ação direta de inconstitucionalidade, isto é, (a) são ações do 
controle abstrato, (b) instauram processos tipicamente objetivos de fiscali
zação da validade das leis e atos normativos, pois têm por objeto principal 
a controvérsia constitucional em si, (c) podem ser ajuizadas pelos mesmos 
legitimados e (d) são da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal 
quando propostas em face da Constituição Federal. 

Há somente um aspecto que as diferencia: o pedido do autor, que, na 
ADI, é pela declaração da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, 
enquanto, na ADC, é pela declaração da constitucionalidade da lei ou ato 
nonnativo. É por esse motivo que é comum a referência à ADC como uma 
"ADI de sinal trocado". 

Com isso, as duas ações têm as mesmas características e praticamente 
o mesmo processo e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Há, 
apenas, algumas regras específicas que são aplicáveis a uma delas, e não à 
outra, justamente em decorrência da diferença de objeto, acima apontada. 
Mas, no geral, insista-se, as regras básicas do procedimento de ADI são 
aplicáveis ao procedimento de ADC. 

Em razão dessa similitude, adotaremos a mesma metodologia de estudo 
antes empregada para o exame da ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão - ADO. Não repetiremos todas as características e fases do proce
dimento referentes à ADC, pois, como afirmamos, elas são praticamente as 
mesmas anteriormente estudadas em relação à ADI. Assim, no tópico seguinte, 
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apresentaremos um breve resumo, destacando as principais semelhanças entre 
a ADI e a ADC. Após, nos itens seguintes, apresentaremos apenas aquelas 
peculiaridades que distinguem as duas ações, vale dizer, aquelas características 
que são aplicáveis apenas a uma das ações (que estão presentes na ADI, e 
não na ADC, ou vice-versa). 

72.4.2. Principais aspectos comuns 

Neste tópico, resumiremos os principais aspectos comuns à ação direta 
de inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade. 

Depois da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a legitima
ção ativa para a propositura das ações do controle abstrato é exatamente a 
mesma, enumerada no art. 1 03,  1 a IX, da Constituição.97 Da mesma forma, 
valem para a ação declaratória de constitucionalidade todas as considerações 
expendidas sobre a legitimação em ação direta de inconstitucionalidade 
(exigência de pertinência temática em relação aos legitimados especiais; não 
prejuízo à ação proposta em razão da perda superveniente da representação 
parlamentar do partido político etc.). 

Assim como na ação direta de inconstitucionalidade, a causa de pedir 
na ação declaratória é também aberta, vale dizer, o Supremo Tribunal Fe
deral poderá proclamar a constitucionalidade da lei ou ato normativo por 
fundamentos distintos daqueles apresentados pelo autor da ação. Nas duas 
ações, porém, o Supremo Tribunal Federal vincula-se ao pedido do autor, 
isto é, só poderá apreciar a validade do dispositivo impugnado, não de outros 
dispositivos constitucionais. 

As duas ações são dúplices ou ambivalentes, isto é, as decisões nelas 
proferidas - pela procedência ou pela improcedência - geram eficácia jurídica. 
Entretanto, como a ADC assemelha-se a uma "ADI de sinal trocado", a efi
cácia da decisão também é inversa. Assim, proclamada a constitucionalidade, 
julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente a ação declaratória; e, 
proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou 
improcedente a ação declaratória. 

A ação direta e a ação declaratória podem ser propostas a qualquer 
tempo, já que não se sujeitam a prazos de decadência ou prescrição. Uma 
vez propostas, não será admitida a desistência. 

Nas duas ações não são admitidas as diferentes h ipóteses de intervenção 
de terceiros previstas no Código de Processo Civil, a saber: a assistência, a 

97 Até a EC 45/2004, a ação declaratória de constitucionalidade só podla:.�er .proposta .Pelo 
Presidente da República, pelo Procurador-Geral da República e , pela� :Me�as5!él Pâ.l)'lara 
dos Deputados e do Senado Federal. · · · · • · · · · · · 
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oposição, a nomeação à autoria, a denunciação à lide e o chamamento ao 
processo. Porém, é possível o ingresso de órgãos e entidades não legitima
dos pelo art. 1 03 da Constituição Federal, na condição de colaboradores, de 
"amigos da Corte" (amiws curiae). 

O Procurador-Geral da República atuará obrigatoriamente nos procedi
mentos de ADI e ADC, nos quais emitirá o seu parecer com plena autonomia, 
podendo opinar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da lei 
ou ato normativo. 

Os efeitos da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
em ação declaratória de constitucionalidade são exatamente os mesmos an
teriormente expostos em relação à ação direta de inconstitucionalidade. Em 
síntese, significa que a decisão de mérito em ADC será dotada de eficácia 
contra todos (erga omnes), efeitos retroativos (ex tunc) e força vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pú
blica direta e indireta, nas esferas · federal, estadual e municipal. Ademais, 
caso seja proclamada a inconstitucionalidade da norma (improcedência da 
ADC), a decisão terá efeitos repristinatórios em relação à legislação anterior 
acaso existente. 

Ainda em relação aos· efeitos da decisão de mérito, é também possível 
em ADC que o Supremo Tribunal Federal aplique a técnica da modulação 
(ou manipulação) dos efeitos temporais da pronúncia de inconstitucionalidade, 
desde que estejam presentes os pressupostos legais para essa medida - razões 
de segurança jurídica ou excepcional interesse social - e haja decisão de dois 
terços dos membros do Tribunal. 

Por fim, vale lembra- que as decisões de mérito proferidas em ADI e 
ADC são irrecorríveis, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, 
não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. 

12.á.3. Objeto 

O objeto da ação declaratória de constitucionalidade está limitado ex
clusivamente às leis ou atos normativos federais. 

Há, portanto, uma relevante distinção entre o controle abstrato realiza
do pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADI e aquele exercido via 
ADC. No primeiro, poderão ser impugnados leis e atos normativos federais 
e estaduais, além dos atos expedidos pelo Distrito Federal no desempenho 
de sua competência estadual. Já em sede de ADC, só poderá ser requerida a 
declaração da constitucionalidade de leis e atos normativos federais. 

Ressalvada essa distinção quanto à origem das leis e atos normativos, 
aplicam-se ao procedimento de ADC todas as considerações estudadas em 
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relação ao objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Assim, só poderá ser 
discutida em ADC a constitucionalidade de normas editadas sob a égide da 
Constituição de 1 988 (não se admite a aferição do direito pré-constitucional), 
que não sejam meramente regulamentares (eventual vício em ato de natureza 
regulamentar constitui mera ilegalidade) e que estejam em vigor (não se 
admite a aferição da validade de direito revogado, e a eventual revogação 
superveniente da lei ou ato normativo implica prejuízo à ADC, por perda 
de objeto). 

72.4.4. Relevante controvérsia judicial 

Constitui pressuposto para o ajuizamento de ADC a existência de contro
vérsia judicial que esteja pondo em risco a presunção de constitucionalidade 
da lei ou ato normativo. 

A controvérsia deverá ser demonstrada na petição inicial, pela indicação 
da existência de ações em andamento em juízos ou tribunais inferiores em que 
a constitucionalidade da lei esteja sendo impugnada, e deverão ser levados 
ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal os argumentos pró e contra 
a constitucionalidade da norma, possibilitando que essa Corte uniformize o 
entendimento sobre a sua legitimidade. 

Assim, para o ajuizamento da ADC é imprescindível a existência de 
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição que se pretende 
levar à apreciação do STF. O autor da ação deve comprovar a existência 
dessa relevante controvérsia judicial sobre a lei que ele quer ver declarada 
constitucional pela Corte Suprema, juntando à petição inicial decisões judi
ciais, prolatadas no âmbito do controle incidental, que suscitem controvérsia 
sobre ser a lei constitucional ou inconstitucional. 

Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, toma-se inviável 
a instauração do processo de fiscalização normativa em sede de ADC, pois 
a inexistência de controvérsia judicial sobre a validade da lei culminaria por 
converter essa ação declaratória em um inadmissível instrumento de consulta 
sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, 
descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica 
a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Se o autor da ADC não comprovar a existência de relevante controvérsia 
judicial sobre a validade da lei, a ação não será conhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Dessa forma, sempre que proposta uma ação declaratória de constitucio
nalidade, o Supremo Tribunal Federal emitirá um juízo de admissibilidade 
da ação, isto é, verificará se restou comprovada pelo autor a existência de 
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relevante controvérsia judicial sobre a constitucionalidade da lei objeto da 
ação, a ponto de resultar abalada a presunção de sua legitimidade, configu
rando uma situação de grave insegurança jurídica. Caso não seja comprovada 
a existência da relevante controvérsia judicial, o STF não conhecerá a ADC; 
se restar comprovada, o Tribunal conhecerá a ADC e passará à análise do 
pedido do autor. 

É importantíssimo destacar que o STF firmou entendimento de que só 
a controvérsia judicial relevante autoriza a propositura de ação declaratória 
de constitucionalidade, não sendo suficiente a comprovação de celeuma 
doutrinária. Portanto, a relevante controvérsia deverá ser j udicial, entre os 
órgãos do Poder Judiciário; a mera polêmica doutrinária, entre os estudiosos 
do Direito, não autoriza a propositura de ADC. 

Por fim, vale lembrar que para a propositura de ação direta de incons
titucionalidade não é exigida a comprovação da existência de relevante 
controvérsia judicial sobre a lei impugnada. Em ação direta, a lei ou ato 
normativo poderá ser impugnado a partir da data de sua publicação, mesmo 
que não tenha sofrido nenhuma impugnação ou não tenha produzido nenhum 
de seus efeitos essenciais (a lei ou ato normativo poderá estar, até, no período 
de vacância - vacatio /egis). 

72.4.5. Pedido de informações aos órgãos ef aboradores da norma 

Quando estudamos o procedimento de ação direta de inconstitucionali
dade, vimos que após a propositura dessa ação o relator pedirá informações 
aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado, que deverão prestá-Ias no prazo de trintas dias contado do re
cebimento do pedido. 

Esse pedido de informações não ocorre em ação declaratória de consti
tucionalidade. A razão para isso é que no processo desta ação não há legi
timado passivo, tendo em vista que nela não há ataque a algum ato, não é 
impugnada uma lei ou um ato normativo, mas sim solicitada a declaração 
de sua constitucionalidade, de sua legitimidade. 

12.4.6. Medida cautelar 

Assim como na ação direta, o Supremo Tribunal Federal poderá, por 
decisão da maioria absoluta de seus membros, deferir pedido de medida 
cautelar em sede de ADC. 

Porém, como o pedido na ação declaratória é pela constitucionalidade 
da norma (ao contrário do pedido em ação direta), é certo que o alcance da 
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medida cautelar em ADC será distinto. Afinal, se o autor da ADC requer o 
reconhecimento da constitucionalidade da lei ou ato normativo, não faz sen
tido o Supremo Tribunal Federal, ao conceder a medida cautelar, suspender 
a vigência da norma, como faz em ação direta. 

Em razão dessa distinção quanto ao pedido, a medida cautelar em ADC 
consistirá na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julga
mento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto 
da ação até o julgamento definitivo da ADC pelo Supremo Tribunal Federal.98 

Observa-se que na ação declaratória de constitucionalidade a eficácia 
da medida cautelar não implica suspensão da norma objeto da ação, já que 
nesta ação o pedido é justamente o reconhecimento da constitucionalidade 
da norma. A medida cautelar consistirá numa determinação para que os de
mais órgãos do Poder Judiciário suspendam o julgamento dos processos que 
envolva·m a aplicação da lei ou do ato normativo até a apreciação do mérito 
da ação pelo Supremo Tribunal Federal. 

A par disso, o Pretório Constitucional firmou entendimento de que a 
medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade possui efeito 
vinculante, obrigando todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a Adminis
tração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Assim, o provimento cautelar deferido pelo Supremo Tribunal Federal, 
em sede de ação declaratória de constitucionalidade, além de produzir eficácia 
erga omnes, reveste-se de efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

A eficácia vinculante, que qualifica tal decisão - precisamente por derivar 
do vínculo subordinante que lhe é inerente -, legitima o uso da reclamação 
perante a Corte Suprema, se e quando a integridade e a autoridade da decisão 
proferida por esse Tribunal forem desrespeitadas. 

Determina a lei que uma vez concedida a medida cautelar, o STF fará 
publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da 
decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da 
ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.99 

Como se vê, o legislador ordinário estabeleceu um prazo limite de cento 
e oitenta dias para a eficácia da medida cautelar concedida em ação decla
ratória de constitucionalidade, determinando que, vencido esse prazo sem a 
manifestação de mérito do Supremo Tribunal Federal, perderá a eficácia a 
medida concedida. 

98 Lei 9.868/1999, art. 2 1 .  
99 Lei 9.868/1999, art. 2 1 ,  parágrafo único. 
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Entretanto, na prática, essa regra não tem sido aplicada pelo Supremo 
Tribunal Federal. Deveras, o Tribunal tem reconhecido a eficácia vinculante da 
medida cautelar concedida em ação declaratória de constitucionalidade mesmo 
após o esgotamento desse prazo de cento e oitenta dias. Um exemplo de não 
aplicação desse prazo limite foi o que aconteceu com a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade 4 (ADC 4/DF). Nessa ação, o Supremo Tribunal Federal 
deferiu, em parte, a medida cautelar requerida, em 1 1 .02 . 1 998. Portanto, 
pela literalidade do parágrafo único do art. 2 1  da Lei 9.868/1 999, a eficácia 
dessa medida teria se esgotado no mês de agosto de 1 998. Porém, sete anos 
após a concessão da medida cautelar, a Corte Suprema julgou procedente, 
em 03.02.2005, reclamação interposta contra decisão da l .ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Estado de Goiás que atentou contra a autoridade do 
decidido liminarmente na ADC 4. 100 

Essa regra, que estabelece o prazo limite de eficácia da cautelar con
cedida em ADC, não foi estendida à cautelar concedida em ação direta de 
inconstitucionalidade, que continua tendo eficácia por prazo indeterminado, 
até a apreciação de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ressalvadas essas dessemelhanças, aplicam-se à ADC as mesmas regras 
estudadas sobre a concessão de medida cautelar em ação direta, tais como: 
exigência de maioria absoluta para a concessão da medida, salvo no período 
de recesso; momento do início da produção de efeitos da medida etc. 

72.4.Z Não atuação do Advogado-Geral da União 

O Supremo Tribunal Federal afastou a obrigatoriedade de citação do 
Advogado-Geral da União no processo de ADC, entendendo que nessa 
ação, porquanto se esteja buscando exatamente a preservação da presunção 
de constitucionalidade do ato que é seu objeto, não há razão para que este 
órgão atue como defensor dessa mesma presunção (a ação não visa a atacar 
o ato, mas sim a defendê-lo). Assim, não se aplica à ação declaratória de 
constitucionalidade o art. 103, § 3.0, da Constituição. 

1 2.5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 

12.5. 1. Introdução 

A previsão constitucional para que o Supremo Tribunal Federal aprecie 
ato que atente contra preceito fundamental decorrente da Carta da República 
está no art. 1 02, § l .º, nos seguintes termos: 

100 Rei AgR 2.416/GO, rei. Mln. Cezar Peluso, 03.02.2005. 



Cap. 1 3  • CONTROLE OE CONSTITUCIONALIDADE 

§ 1 .0 A arguição de descumprimento de preceito fundamental 
decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal, na fonna da lei. 

9 1 1  

O dispositivo sobretranscrito - exemplo típico de norma constitucional de 
eficácia limitada - somente recebeu do legislador ordinário a necessária regu
lamentação com o advento da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1 999. Essa lei 
dispõe sobre o processo e julgamento da chamada arguição de descumprimento 
de preceito fundamental - ADPF, nos termos a seguir explicitados. 

A ADPF vem completar o sistema de controle de constitucionalidade 
concentrado, uma vez que a competência para sua apreciação é originária e 
exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

Nos termos em que foi regulada a ADPF pelo legislador ordinário, 
questões até então não passíveis de apreciação nas demais ações do controle 
abstrato de constitucionalidade (ADI e ADC) passi,iram a poder ser objeto 
de exame. 

Os exemplos mais notórios são a possibilidade de impugnação de atos 
normativos municipais em face da Constituição da República e o cabimento 
da ação quando houver controvérsia envolvendo direito pré-constitucional. 
Ainda, impende observar que a ADPF não se restringe à apreciação de atos 
normativos, podendo, por meio dela, ser impugnado qualquer ato do Poder 
Público de que resulte lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental 
decorrente da Constituição Federal. 

Não deixa dúvida a esse respeito o art. l .º da Lei 9.882/ 1 999: 

Art. 1 .0 A arguição prevista no § 1 .0 do art. 1 02 da Constituição 
Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e 
terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento 
de preceito fundamental : 

1 - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitu
cional sobre lei ou ato nonnativo federal, estadual ou municipal, 
incluídos os anteriores à Constituição; 

II - (VETADO). 

Pensamos ser essa a mais relevante alteração introduzida no nosso sistema 
de controle concentrado de constitucionalidade pela ADPF: a instituição de 
mecanismo de aferição abstrata, pelo Supremo Tribunal Federal, da legitimi
dade do direito pré-constitucional e do direito municipal ante a Constituição 
Federal, controle até então inviável no âmbito dos processos objetivos de 
fiscalização da constitucionalidade integrantes de nosso ordenamento. 
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Com efeito, até a instituição da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, o direito municipal e o direito pré-constitucional não podiam 
ter a sua validade em abstrato impugnada perante o Supremo Tribunal Fe
deral. Isso porque a ação direta de inconstitucionalidade só admite como 
objeto leis e atos normativos federais e estaduais, e a ação declaratória de 
constitucionalidade só é instrumento idôneo para aferição de direito federal, 
exigindo o STF, em ambos os casos, que o direito seja editado sob a égide 
da atual Carta Política (normas pós-constitucionais). 

Ademais, cabe salientar que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal em sede de ADPF são dotadas de eficácia erga omnes e efeito vincu
lante, o que significa dizer que as orientações firmadas pela Corte Suprema 
nessa ação nortearão o juízo sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos 
de teor idêntico editados pelas diversas entidades federadas. 

12.5.2. A arguição autônoma e a arguição incidental 

A doutrina pátria acerca do instituto em estudo, embora não seja abun
dante, é homogênea quanto à existência, na Lei 9.882/1 999, de previsão de 
duas modalidades distintas de ADPF: uma arguição autônoma, com natureza 
de ação, e outra incidental ou paralela, que pressupõe a existência de uma 
ação original em função da qual os legitimados ativos para a propositura da 
ADPF (como veremos, a lei atribuiu legitimação ativa às mesmas pessoas, 
órgãos e entidades integrantes do rol de legitimados ao ajuizamento da 
ADI, constante do art. l 03 da CF/1 988) podem suscitar a arguição, levando 
a matéria constitucional à apreciação direta do Supremo Tribunal Federal. 

A esse respeito, vale transcrever esta passagem da lavra do Professor 
Carlos Mário da Silva Velloso: 

O art. ! .º, caput, da Lei n.0 9.882, de 3. 1 2.99, cria a arguição 
autônoma, com a natureza de ação, que poderá ter como objeto 
ato do Poder Público, federal, estadual ou municipal. É dizer, 
nessa ação poderá ser impugnado ato do Poder Público, a fim 
de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental inscrito na 
Constituição. 

Estabelece, em seguida, o parágrafo único do referido art. 
l º· 

"Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento 
de preceito fundamental: 

1 - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitu
cional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 
incluídos os anteriores à Constituição." 
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Tem-se, aí, hipótese de ação incidental, que pressupõe a exis
tência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores 
à Constituição. 

Em síntese: o art. 1 .0 e seu parágrafo único, da Lei n.º 9.882/99, 
criam dois tipos de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental: a) a arguição autônoma e b) a arguição incidental. 
Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 
n.º 3-Ceará (questão de ordem), Relator o Ministro Sydney 
Sanches. 

9 1 3  

Isso não significa, entretanto, que exista uma ADPF de natureza objetiva 
e outra, a incidental ou paralela, de natureza subjetiva. O STF e a maior 
parte da doutrina somente aceitam a ADPF como processo objetivo, sem 
partes em sentido próprio, sem possibilidade de discussão ou tutela de in
teresses subjetivos. Ocorre que, no caso da ADPF incidental, a controvérsia 
constitucional relevante se origina em processos concretos, nos quais estão, 
aí sim, sendo discutidos interesses subjetivos. No caso de um dos legitimados 
à propositura da ADPF entender que a controvérsia constitucional suscitada 
nos processos concretos é relevante poderá, então, propor a arguição dita in
cidental ou paralela, sendo-lhe facultado, ainda, requerer liminar, que "poderá 
consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento 
de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida 
que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada".'º1 

Cabe repisar que o incidente não pode, de forma nenhuma, ser provocado 
pelas partes do processo (ou processos) concreto em que se verifica a relevante 
controvérsia constitucional; se for o caso, a ADPF será ajuizada, como peça 
independente, por um dos legitimados ativos legais (CF, art. 1 03). 

Reforça o entendimento de que a Lei 9.882/ 1 999 previu uma ADPF 
de natureza incidental o § 1 .0 de seu art. 6.0, ao estatuir que "se entender 
necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a 
arguição". Ora, está clara nessa referência a "processos que ensejaram a ar
guição" a possibilidade de a ADPF ser proposta a partir de ações concretas, 
nas quais há partes propriamente ditas, discutindo interesses subjetivos. Tais 
interesses, entretanto, não serão de forma alguma apreciados no âmbito da 
ADPF; nesta somente se travará a discussão em abstrato acerca da existência 
de lesão a preceito fundamental decorrente da Carta Política. 

Sobre essa modalidade de ADPF, dita incidental, prevista no inciso 1 do 
parágrafo único do art. l .º, o Professor Walter Claudius Rothenburg, após 

101 Lei 9.882/1999, art. 5.0, § 3.0• - i·\lR��i 
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afirmar a predominância da natureza objetiva da ADPF, preleciona, em trecho 
de excepcional clareza: 

Ademais, a arguição permite que o controle de constitucio
nalidade genérico, apreciando a validade do ato com efeitos 
extensivos, ocorra com base no exame de um caso específi
co, enriquecendo nosso sistema com uma modalidade direta 
(concentrada) de controle concreto de constitucionalidade. Até 
então, ou esse conhecimento imediato ocorria desvinculado de 
caso específico (em tese, por meio de fiscalização abstrata de 
constitucionalidade), ou a questão constitucional surgia ligada 
ao caso específico e era apreciada pelo juízo naturalmente 
competente (controle difuso de constitucionalidade), podendo 
chegar ao Supremo Tribunal Federal, a mais das vezes, apenas 
em grau extremo de recurso extraordinário . 

. É importante ressaltar, todavia, que no julgamento da ADI 2.23 1 -DF, o 
Ministro Néri da Silveira, relator, proferiu voto contrário à possibilidade de 
criação, pelo legislador ordinário, de uma arguição incidental. 1º2 O julgamento, 
entretanto, ainda não foi concluído. 

12.5.3. Objeto da ADPF e conteúdo do pedido 

O art. l .º da Lei 9.882/ 1 999 possui o seguinte teor: 

Art. 1 .0 A arguição prevista no § l .º do art. 1 02 da Constituição 
Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e 
terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento 
de preceito fundamental: 

1 - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitu
cional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 
incluídos os anteriores à Constituição; 

A arguição, dessarte, tem potencialmente como objeto: 

a) qualquer ato (ou omissão) do Poder Público, incluídos os não normativos, 
que acarrete lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente 
da Constituição, visando a evitar ou reparar tal lesão; 

102 ADIMC 2.231/DF, rei. Min. Néri da Silveira, 05. 12.2001 .  
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b) leis e atos normativos federais, estaduais e municipais (e  também os  dis
tritais, inclusive os editados com fulcro nas competências municipais do 
DF), abrangidos os anteriores à Constituição, desde que exista acerca de 
sua aplicação relevante controvérsia constitucional e que a aplicação ou a 
não aplicação desses atos implique lesão ou ameaça de lesão a preceito 
fundamental decorrente da Constituição. 

Observa-se que a primeira hipótese cuida de ação em face de ato in 
genere praticado pelo Poder Público (ou que esteja na iminência de ser pra
ticado, hipótese em que teremos a ADPF preventiva), abrangendo, ainda, as 
omissões do Poder Público que acarretem violação de preceito constitucional 
fundamental. 

Impende anotar que o legislador estabeleceu a possibilidade de ADPF 
preventiva, ao dispor que será cabível a ação para "evitar" lesão a preceito 
fundamental. 

Na segunda hipótese permite-se aferir, in abstracto, a validade de lei 
ou ato normativo federal, estadual ou municipal, anteriores ou posteriores à 
Constituição, sobre os quais exista controvérsia judicial que tenha fundamento 
relevante, e desde que, em razão dessa controvérsia, ou da aplicação ou não 
aplicação do ato, esteja sendo violado preceito fundamental. 

Conforme acima ressaltado, até a regulamentação da ADPF, o controle 
da constitucionalidade das normas municipais em face da Constituição Fe
deral somente era efetivado na via incidental, quando, por meio do recurso 
extraordinário, a controvérsia chegava ao conhecimento do Supremo Tribunal 
Federal. Não havia hipótese de se levar, diretamente, à apreciação da Corte 
Suprema controvérsia sobre direito municipal. 

A Lei 9.882/1 999 mudou essa situação, ao permitir que se leve, direta
mente, ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da propositura 
de ADPF, relevante controvérsia sobre lei ou ato normativo municipal, desde 
que esteja ocorrendo lesão a preceito constitucional fundamental. 

Houve também alteração no que se refere à aferição da legitimidade das 
normas anteriores à vigente Constituição, do chamado direito pré-constitucio
nal, agora passível de controle abstrato perante o Pretório Excelso, na via da 
ADPF, desde que, também, esse direito pré-constitucional esteja sendo objeto 
de relevante controvérsia judicial de que resulte lesão a preceito fundamental 
decorrente da Constituição. 

Com relação à possibilidade de apreciação de atos normativos municipais 
em sede de ADPF, Gilmar Ferreira Mendes observa: 

Ao contrário do imaginado por alguns, não será necessário que 
o STF aprecie as questões constitucionais relativas ao direito de 
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todos os Municípios. Nos casos relevantes, bastará que decida 
uma questão-padrão com força vinculante. 

Se entendermos, como parece recomendável, que o efeito 
vinculante abrange também os fundamentos determinantes da 
decisão, poderemos dizer, com tranquilidade, que não apenas a 
lei objeto da declaração de inconstitucionalidade no Município 
"A" mas toda e qualquer lei municipal de idêntico teor não 
mais poderão ser aplicadas. 

Cabe ressaltar que, em função do princípio da subsidiariedade (adiante 
estudado), a que está sujeita a ADPF, os atos normativos federais e estaduais 
(bem como os distritais editados no uso das competências estaduais do DF) 
pós-constitucionais não poderão ser objeto da arguição, porque é possível 
sua impugnação mediante ação direta de inconstitucionalidade. Também não 
pode a ADPF ser utilizada para pedir a declaração de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal pós-constitucional, já que tais atos podem ser 
objeto de ADC. 

A nosso ver, podem ser objeto de ADPF os atos infralegais regulamentares 
de qualquer esfera da Federação, pois eles não têm como ser impugnados por 
meio de ADI (o STF só admite ADI contra ato infralegal normativo, federal 
ou estadual, autônomo, ou seja, que não tenha sido editado em função de 
nenhuma lei, ofendendo diretamente a Constituição). 

Ainda, deve-se atentar que a ADPF, na hipótese prevista no caput do 
art. ! .º da Lei 9.882/1 999 ("evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público"), não se restringe à impugnação de atos 
normativos, mas abrange, também, quaisquer atos não normativos (atos 
concretos, atos de execução, atos materiais) do Poder Público, desde que, 
deles, resulte lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente 
da Constituição. É firme, nesse sentido, a posição do Supremo Tribunal 
Federal. 103 

Entendemos que a expressão "ato do Poder Público" abrange não só os 
atos (bem como as omissões) dos órgãos estatais e das entidades integrantes 
da Administração Pública, mas também os atos de particulares que estejam 
exercendo, por delegação, qualquer parcela de Poder Público, analogamente ao 
que ocorre no caso da impugnação de "ato de autoridade" mediante mandado 
de segurança. Dessa forma, atos praticados, por exemplo, por concessionárias 
de serviço público, desde que impliquem lesão a preceito fundamental e não 
exista outro meio eficaz de sanar a lesividade (esta última condição decorre 
do princípio da subsidiariedade) são, em tese, passíveis de apreciação em 
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

'º3 ADPF 1/RJ, rei. Min. Néri da Silveira, 03.02.2000. 
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O Supremo Tribunal Federal deixou assente que a expressão "ato do 
Poder Público" não inclui os atos políticos. Estes não são passíveis de im
pugnação judicial, desde que praticados dentro das esferas de competência 
e nas hipóteses constitucionalmente delineadas, em conformidade com as 
formalidades prescritas na própria Constituição, sob pena de afronta ao prin
cípio da separação dos Poderes. Com base nesse entendimento, o Tribunal 
não conheceu uma ADPF em que se alegava violação a preceito fundamental 
por veto do chefe do Executivo a projeto de lei. 1º4 

Ainda sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que os enunciados das súmulas do STF não podem ser concebidos como 
atos do Poder Público lesivos a preceito fundamental. 105 O Tribunal deixou 
assente que os enunciados das súmulas são apenas expressões sintetizadas de 
orientações reiteradamente assentadas pela Corte, cuja revisão deve ocorrer 
de forma paulatina, e que, por isso, não se enquadram como atos do Poder 
Público lesivos a preceito fundamental, atacáveis na via da ADPF. 

Em atenção ao art. 5.0, inciso XX.XVI, da Constituição Federal - "a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" -, co
rolário do sobreprincípio da segurança jurídica, firmou-se a jurisprudência do 
STF pela impossibilidade de processamento de ADPF que tenha por objeto, 
exclusivamente, decisão judicial transitada em julgado. 106 

Como acima aludido, o novo instituto poderá ser utilizado, também, para 
controle da omissão inconstitucional, porquanto a lesão a preceito fundamental 
poderá advir da inércia do legislador em regulamentar direito previsto na Cons
tituição Federal. Embora a ADPF seja regida pelo princípio da subsidiariedade 
- que impede o seu conhecimento sempre que exista outro meio juridicamente 
apto a sanar, com efetividade real, a lesão ou ameaça de lesão decorrente do 
ato impugnado -, o STF já firmou posição acerca do seu cabimento em face 
de omissão do Poder Público. Entendeu a Corte Suprema que o outro meio 
processual existente em nosso ordenamento - a ação direta de inconstitucio
nalidade por omissão - não se enquadra como medida verdadeiramente eficaz 
contra a lesão, em razão dos efeitos da decisão nela proferida. 101 

Quanto ao pedido, parece-nos que, nas duas hipóteses de cabimento da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, poderá ele ser pelo 
reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do ato ou 
norma, desde que comprovada a lesão a preceito fundamental, na primeira 
hipótese, cumulada com a existência de relevante controvérsia constitucional, 
na segunda hipótese. 

104 ADPF 1/RJ, rei. Min. Néri da Silveira, 03.02.2000. 
105 ADPF AgR 80/DF, rei. Min. Eros Grau, 1 2.06.2006. 
106 ADPF 1 05/Al, rei. Min. Gilmar Mendes, 14.03.2012. 
101 ADPF 4/DF, rei. Min. Octavio Gallotti, 1 7.04.2002. 

. .. ,1 
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Com efeito, entendemos que, na primeira hipótese de cabimento da ar
guição de descumprimento de preceito fundamental - ato do Poder Público 
que acarrete lesão a preceito fundamental -, essa lesão poderá advir tanto 
da aplicação de uma lei inconstitucional, quanto da não aplicação de uma 
lei constitucional. No primeiro caso, o pedido seria pelo reconhecimento da 
inconstitucionalidade da lei, a fim de afastar-se, com eficácia geral, a sua 
aplicação, salvaguardando o preceito fundamental ofendido; no segundo caso, 
o pedido seria pela declaração da constitucionalidade da lei, para o fim de 
tomar obrigatória, com eficácia erga omnes, a sua aplicação, em proteção 
ao preceito fundamental violado. 

O mesmo raciocínio poderia ser adotado, também, na segunda hipótese 
de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental - rele
vante controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual 
ou municipal -, requerendo o autor o reconhecimento da constitucionalidade 
ou da inconstitucionalidade da norma objeto da controvérsia. 

Caso essa orientação prevaleça no âmbito do STF, representaria ela 
mais uma inovação introduzida pela arguição de descumprimento de pre
ceito fundamental no nosso controle de constitucionalidade, que passaria a 
permitir a solicitação, perante o STF, da declaração de constitucionalidade 
do direito estadual e municipal, medida até então inexistente no nosso sis
tema objetivo de fiscalização da constitucionalidade das leis, haja vista que 
a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) só admite como objeto 
direito federal. 

12.5.4. Preceito fundamental 

A Lei 9 .882/ 1 999 não enumerou as normas constitucionais que devem 
ser consideradas "preceitos fundamentais" cuja lesão ensej a  a propositura 
de ADPF. 

Pensamos que a utilização da palavra "preceito" em vez de "princípio" 
teve como objetivo evitar que o conceito a ser delineado pela doutrina e 
jurisprudência acabasse restrito aos princlpios fundamentais arrolados no 
Título 1 da Constituição Federal. Além disso, a utilização de uma expressão 
mais genérica, "preceito", permite que sejam abrangidos pelo conceito não 
só os princípios, mas também as regras, em suma, qualquer norma, desde 
que possa ser qualificada como fundamental. 

Outro ponto relevante assinalado pela doutrina em geral diz respeito ao 
fato de o texto constitucional mencionar "preceito fundamental, decorrente 
desta Constituição", o que estaria a denotar que não é necessário que se trate 
de uma norma expressa, estando protegidas pela ADPF também as normas 
implícitas fundamentais que se possam inferir da Carta Política como um 
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todo. Concordamos com essa posição. Parece-nos acertada a conclusão de 
que se possa enquadrar uma norma constitucional implícita como preceito 
fundamental decorrente da Constituição. 

O Supremo Tribunal Federal deixou claro que a ele próprio compete 
identificar as normas que devem ser consideradas preceitos fundamentais de
correntes da Constituição Federal para o fim de conhecimento das arguições de 
descumprimento de preceito fundamental que perante a Corte sejam ajuizadas. 108 

Vale registrar que do voto do Ministro Néri da Silveira, relator na ADPF 
1 -RJ, consta uma citação de Oscar Dias Corrêa (in "A Constituição de 1 988, 
contribuição crítica", l .ª ed., Forense Universitãria, 1 99 1  ), abaixo reproduzida, 
válida como orientação geral: 

Parece-nos, porém, que, desde logo, podem ser indicados, por
que, pelo próprio texto, não objeto de emenda, deliberação e, 
menos ainda, abolição: a forma federativa do Estado, o voto 
direto, secreto, universal e periódico; a separação dos poderes, 
os direitos e garantias individuais. Desta forma, tudo o que diga 
respeito a essas questões vitais para o regime pode ser tido como 
preceitos fundamentais. Além disso, admita-se: os princípios do 
Estado democrático, vale dizer, soberania, cidadania, dignidade 
da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre-iniciativa, 
pluralismo político; os direitos fundamentais individuais e co
letivos; os direitos sociais; os direitos políticos, a prevalência 
das normas relativas à organização político-administrativa; a 
distribuição de competências entre a União, Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Munic!pios; entre Legislativo, Executivo 
e Judiciário; a discriminação de rendas; as garantias da ordem 
econômica e financeira, nos princípios básicos; enfim, todos os 
preceitos que, assegurando a estabilidade e a continuidade da 
ordem jurídica democrática, devam ser cumpridos. 

Semelhante é a lição do insigne Professor Gilmar Ferreira Mendes, para 
quem: 

É muito dificil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da 
Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o pro
cesso e julgamento da arguição de descumprimento. 

Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, 
de forma explícita, no texto constitucional. 

Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fun
damentais da ordem constitucional aos direitos e garantias 

•oa ADPF 1/RJ, rei. Min. Néri da Silveira, 03.02.2000, de cuja ementa extrai-se o seguinte trecho: 
"Compete ao Supremo Tribunal Federal o julzo acerca do que se há de compreender, no 
sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental." 
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12.5.5. 

individuais (art. 5.º, dentre outros). Da mesma forma, não se 
poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princí
pios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4.º, da CF: 
o princípio federativo, a separação de Poderes e o voto direto, 
secreto, universal e periódico. 

Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados 
"princípios sensíveis", cuja violação pode dar ensejo à decretação 
de intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII). 

É fácil  de ver que a amplitude conferida às cláusulas pétreas 
e a ideia de unidade de Constituição (Einheit der Verfassung) 
acabam por colocar parte significativa da Constituição sob a 
proteção dessas garantias. 

Subsidiariedade da ADPF 

O art. 4.º, § l .º, da Lei 9.882/ 1 999 traz importante regra, segundo a qual : 

§ l .º Não será admitida arguição de descumprimento de pre
ceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz 
de sanar a lesividade. 

O legislador ordinário, portanto, conferiu à ADPF a natureza de ação 
excepcional, subsidiária, residual, enfim, o caráter de remédio extremo. Com 
efeito, nos termos da lei, somente será cabível a ADPF se não for possível 
sanar a lesividade do ato que se quer impugnar mediante a utilização de 
"qualquer outro meio" que seja eficaz para tanto. 

Parte considerável da doutrina aponta para a necessidade de não se ado
tar uma interpretação literal do citado § 1 .0 do art. 4.0 da Lei 9.882/ 1 999. 
Isso porque, em nosso ordenamento jurídico, se for levado em conta todo e 
qualquer meio processual existente, sempre haverá algum mediante o qual 
se possa impugnar o ato que se entenda estar ofendendo ou na iminência 
de ofender preceito fundamental. Para esses autores, caso o dispositivo em 
comento seja tomado com excessivo rigor, a ADPF restará quase inteiramente 
despida de aplicabilidade. 

A nosso ver, o Supremo Tribunal Federal realmente não tem adotado 
uma rigorosa interpretação literal do preceituado no § l .º do art. 4.º da Lei 
9.882/1 999. Observa-se uma preocupação, no âmbito da Corte, em perquirir, 
em cada caso, a existência de algum outro meio processual apto a neutralizar, 
com efetividade real ,  o estado de alegada lesividade. 

Se os Ministros do STF concluírem, em um determinado caso, que os 
meios processuais que teoricamente poderiam ser usados não estariam aptos 
verdadeiramente a impedir a situação de lesividade a preceito fundamental, 
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então, nessa hipótese, eles não invocarão a regra de subsidiariedade vazada 
no § 1 .0 do art. 4.0 da Lei 9.882/ 1 999 e conhecerão a ADPF. 

Segundo pensamos, a orientação vigente no âmbito do STF é que, em 
uma primeira análise, deve ser avaliada a possibilidade de afastar a suposta 
lesividade mediante o uso de alguma das ações integrantes de nosso controle 
abstrato de normas. 1 09 Se for possível obter, realmente, o efeito desejado, 
mediante o uso, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, 
é certo que o Pretório Excelso não conhecerá a ADPF, por desatendimento 
à regra de subsidiariedade ora em comento. 

Todavia, ainda que se conclua que não há uma ação integrante do controle 
abstrato de constitucionalidade apta a sanar, realmente, o estado de lesivida
de, mesmo assim, se houver algum ou,tro meio processual eficaz na prática 
(e não só na teoria), especialmente se ele já tiver sido concretamente usado 
antes da propositura da ADPF, o Supremo Tribunal Federal não conhecerá a 
arguição. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Referendo em Medida Cautelar 
na ADPF 1 72/RJ, rei. Min. Marco Aurélio, decidido em 1 0.06.2009. Nessa 
ocasião, os Ministros do STF entenderam não caber a ADPF por existirem 
outros remédios jurídicos, dotados de real eficácia, para sanar a lesividade, 
apontando, especialmente, para o fato de que, no caso, os interessados na 
ADPF já haviam impetrado habeas corpus e mandado de segurança, bem 
como ajuizado ação cautelar, visando a reverter a situação que entendiam 
lesiva a preceito fundamental. 

Em síntese, acreditamos que a posição dominante no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, atualmente, seja pelo não cabimento da ADPF, em princípio, 
quando a lesividade da situação que se pretenda afastar possa ser efetivamente 
sanada mediante alguma das demais ações integrantes do controle abstrato 
de normas. Entretanto, mesmo que não exista uma ação do controle abstrato 
de constitucionalidade apta a neutralizar, com verdadeira eficácia, a situação 
de alegada lesão a preceito fundamental, a Corte não conhecerá a ADPF se 
constatar que, para aquele caso concreto, existe algum outro meio processual 
apto a sanar, com efetividade real ,  o estado de lesividade. 

Para finalizar este tópico, consideramos oportuno, ainda, registrar que a 
natureza subsidiária da arguição de descumprimento de preceito fundamental 
acarreta a possibilidade de que uma ação ajuizada perante o Supremo Tribunal 
Federal como ADPF venha a ser conhecida pela Corte, não como ADPF, mas 
como alguma outra ação integrante do sistema de controle objetivo (se for 
cabível o uso dessa outra ação de controle abstrato, ela prevalecerá sobre a 
ADPF, em decorrência da subsidiariedade desta). Situação como essa ocorreu 

'°' Vide, por exemplo, a ADPF 33 MC/PA, rei. Min. Gilmar Mendes, 29.10.2003, e a ADPF 54/DE •. 
rei. Min. Marco Aurélio, 27.04.2005. · :.,·1 i Qi; 
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por ocasião da apreciação da ADPF 72/PA, rei. Min. Ellen Gracie, em ques
tão de ordem julgada em 1 .0 de junho de 2005, na qual se decidiu conhecer 
a citada ADPF como ação direta de inconstitucionalidade, determinando-se 
a sua reautuação como ADI 3.5 1 3 . 1 1º Evidentemente, em casos que tais, a 
conversão só será possível se os requisitos exigidos para o ajuizamento da 
ação na qual se pretenda seja convertida a ADPF tiverem sido cumpridos; 
assim, no caso descrito, a conversão da ADPF em ADI só foi realizada porque 
estavam presentes todas as condições necessárias à propositura da ação direta. 

12.5.6. Competência e legitimação 

A competência para o processo e julgamento da ADPF é originária e 
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente estabelecido 
no art. 1 02, § ! .º, da Constituição da República. 

A Constituição nada dispõe, entretanto, acerca da legítimidade ativa para 
a propositura da ADPF. Antes da regulamentação legal do instituto, a maioria 
da doutrina defendia fosse prevista a legitimação mais ampla possível, a fim 
de conferir à ADPF feição de remédio à disposição dos indivíduos em geral 
contra violação, que lhes atingisse, de preceito fundamental decorrente da 
Constituição. A ADPF, assim, assumiria natureza de ação subjetiva, tutelando 
precipuamente interesses e direitos subjetivos. 

O legislador ordinário, nos incisos 1 e II do art. 2.º da Lei 9.882/ 1 999, 
havia previsto como legitimados ativos: os mesmos legitimados à propositura 
da ação direta de inconstitucionalidade (inciso 1); e "qualquer pessoa lesada 
ou ameaçada por ato do Poder Público" (inciso II). 

O Presidente da República vetou o supratranscrito inciso II do art. 2.º 
da Lei 9.882/ 1 999. Com isso, restaram como legitimados a propor a ADPF 
somente as mesmas pessoas, órgãos e entidades que podem propor a ADI, 
previstos no art. l 03, incisos I a IX, da Constituição. 

É verdade que permaneceu no texto legal o §  l .º do art. 2.0, nos termos do 
qual "faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura 
de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral 
da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá 
do cabimento do seu ingresso em juízo" (foi vetado, entretanto, o § 2.0 do 
mesmo artigo, que possibilitava representação ao STF caso o Procurador
-Geral da República decida não ingressar em juízo). Contudo, esse dispo
sitivo não confere a ninguém legitimidade ativa para propositura de ADPF 
(O Procurador-Geral da República já é legitimado, porquanto integrante do 

"º Informativo 390 do STF. 
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rol do art. 1 03 da CF/ 1 988); trata-se, em vez disso, de uma norma inócua, 
haja vista que, caso haja essa iniciativa do cidadão, o Procurador-Geral da 
República não estará obrigado a propor a ação sugerida. 

Esse rol de legitimados deixa patente a natureza objetiva que foi confe
rida à ADPF, uma vez que não poderá a ação ser utilizada, diretamente pelo 
interessado, como instrumento de proteção de direitos subjetivos violados pelo 
descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição. A ADPF, 
dessarte, passa a ser, assim como as demais ações do controle abstrato, um 
processo de caráter predominantemente objetivo, destinado à garantia da ordem 
constitucional lesada ou ameaçada de lesão por ato do Poder Público. 

Pensamos que essa característica de processo objetivo da ADPF veda a 
desistência da ação, uma vez ajuizada. A Lei 9.882/ 1 999 nada diz a respeito, 
diferentemente do que ocorre na Lei 9.868/1 999, relativamente à ADI e à 
ADC, para as quais a proibição de desistência é expressa. 

12.5.l Petição inicial e procedimento 

A petição inicial será apresentada em duas vias, devendo conter a indi
cação do preceito fundamental que se considera violado, a prova da violação 
do preceito fundamental, indicação e cópia do ato questionado, o pedido, 
com suas especificações e, se se tratar de ADPF ajuizada com fulcro no 
inciso I do parágrafo único do art. l .º da Lei 9.882/ 1 999, a comprovação 
da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito 
fundamental que se considera violado. 

A lei determina que a petição inicial seja acompanhada de instrumento 
de mandato, se for o caso. Entendemos, na esteira da l ição de Alexandre 
de Moraes, que não é necessária a representação por advogado para os le
gitimados arrolados nos incisos I a VII do art. 1 03 da Constituição Federal, 
porquanto sua capacidade postulatória decorre diretamente do texto consti
tucional. Assim, só é exigida a representação por advogado e, portanto, a 
apresentação de instrumento de mandato, no caso das entidades enumeradas 
nos incisos VIII e IX do art. 1 03, a saber, partido pol ítico com representa
ção no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional . 

Como a Lei 9.882/ 1 999 não faz qualquer referência a prazo para propo
situra da ADPF, entendemos que a ação não está sujeita a prazo prescricional 
ou de decadência, sendo possível seu ajuizamento a qualquer tempo, não 
importa a data em que tenha sido praticado o ato indicado como violador 
de preceito fundamental decorrente da Constituição. 
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A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não 
for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental ,  faltar 
algum dos requisitos prescritos na Lei 9.882/ 1 999, ou for inepta. Da decisão 
de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de cinco dias. 

Apreciado o pedido de liminar, se houver, o relator solici tará as infor
mações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo 
de dez dias. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, 
com cópia a todos os ministros, e pedirá dia para julgamento. 

O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá 
vista do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para informa
ções. Vale lembrar que o § l .0 do art. 1 03 da Carta da República determina 
que o Procurador-Geral da República seja previamente ouvido em todos os 
processos de competência do Supremo Tribunal Federal. 

Embora a Lei 9.882/ 1 999 não· obrigue, o Supremo Tribunal Federal tem 
exigido a participação do Advogado-Geral da União (AGU) no âmbito da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

72.5.8. Medida liminar 

O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus 
membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descum
primento de preceito fundamental. 1 1 1  

Ademais, e m  caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou 
ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad refe
rendum do Tribunal Pleno. 

O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato 
questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral 
da República, no prazo comum de cinco dias. 

A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais 
suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou 
de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes 
da coisa julgada. 1 12 

Como se vê, a liminar concedida em ADPF possui eficácia geral e poderá 
ter, se o STF assim determinar, efeito vinculante. 

111 Lei 9.882/1999, art. 5.0• 
112 Lei 9.882/1999, art. 5.0, § 3.º. 
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12.5.9. Decisão 

A Lei 9.882/1 999, em seu art. 8.º, estabelece que "a decisão sobre a 
arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada 
se presentes na sessão pelo menos dois terços dos Ministros" (oito Minis
tros). É interessante notar que a lei nada menciona sobre o quorum exigido 
para a decisão. Entretanto, por força do disposto no art. 97 da Constituição 
Federal, serão necessários os votos da maioria absoluta dos Ministros (seis 
votos) toda vez que deva ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público. 

A lei estabelece que a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra 
todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público 
(Lei 9.882/ 1 999, art. 1 0, § 3 .º). 

Esse ponto merece um comentário adicional, a seguir apresentado. 

Ao disciplinar os efeitos das decisões de mérito em ADI e ADC, a Lei 
9.868/1 999 estabeleceu que tais decisões têm eficácia contra todos e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública federal, estadual e municipal (art. 28, parágrafo único). Essa reda
ção da Lei 9.868/1 999, em verdade, limita-se a reproduzir os efeitos que a 
Constituição Federal estabelece para as decisões de mérito em ADI e ADC 
(CF, art. 1 02, § 2 .º) .  Decorre dessa redação não terem as decisões do STF 
em ADI e ADC força vinculante em relação ao Poder Legislativo. 

De seu turno, a Lei 9.88211 999, ao disciplinar os efeitos da decisão de 
mérito em ADPF, estatui que a decisão terá eficácia contra todos e efeito 
vinculante relativamente aos demais órgãos cio Poder Público (art. 1 O, § 
3 .º). Ao mencionar que a força vinculante alcançará "os demais órgãos do 
Poder Público", não foi expressamente excepcionada a sua incidência em 
relação ao Poder Legislativo. 

Em que pese essa diferença na redação dada aos dispositivos legais 
supracitados, e ressalvando entendimento diverso de autores de renome 
(Alexandre de Moraes, por exemplo), entendemos que a força vinculante da 
decisão proferida em ADPF também não se aplica ao Poder Legislativo, 
no tocante ao exercício de sua função legislativa típica. 

Entendemos que a força vinculante das decisões do STF - tanto das 
proferidas nas diferentes ações do controle abstrato quanto das consolidadas 
em súmulas vinculantes - não alcança o Poder Legislativo porque não cabe 
ao Poder Judiciário inibir, ad eternum, a produção legislativa dos represen
tantes do povo. Ademais, não faria sentido o efeito vinculante das decisões 
proferidas em ADI e ADC, que encontra previsão constitucional expressa 
(CF, art. 1 02, § 2 .0), possuir alcance mais restrito do que o efeito vinc\lJa,flt� 
das decisões proferidas em ADPF, cuja previsão expressa reside em11��!i� 
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lei ordinária (Lei 9.882/1 999). Todas elas - ADI, ADC e ADPF - são ações 
integrantes do controle abstrato de nonnas, de caráter objetivo, e nenhum 
dispositivo constitucional pennite inferir que pudesse haver alguma razão 
jurídica apta a fundamentar distinção substancial quanto aos efeitos decor
rentes das decisões nelas proferidas. 

Prolatada a decisão, o Supremo Tribunal Federal comunicará as autorida
des ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as 
condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. 

Caso se trate de decisão em que seja reconhecida a constitucionalidade 
ou a inconstitucionalidade de ato noffilativo, a Corte Suprema poderá adotar 
todas as técnicas de decisão aplicáveis à ADI e à ADC, inclusive a interpre
tação conforme a Constituição, a declaração parcial de inconstitucionalidade 
sem redução de texto, a declaração de lei ainda constitucional, a técnica de 
apelo ao legislador etc. 

Se a decisão disser respeito a ato concreto, poderá declarar sua invali
dade, impedindo a sua aplicação pelo Poder Público; se a ADPF for julgada 
improcedente, o ato será declarado legítimo. 

Caso a ADPF tenha por objeto direito pré-constitucional, editado na 
vigência de Constituições pretéritas, a decisão do Supremo Tribunal Federal 
reconhecerá a sua recepção ou revogação, tendo em conta a sua compati
bilidade, ou não, com a Constituição Federal de 1 988. 

Ao contrário das decisões proferidas em ADI e ADC, que só produzem 
efeitos a partir da publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça, a 
decisão de mérito em ADPF produz efeitos imediatos, independentemente 
de publicação do acórdão. 1 1 3  

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato nonnativo, no processo 
de ADPF, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 
terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

Esse dispositivo estabeleceu, entre nós, a possibilidade de o STF, em casos 
excepcionais e mediante quorum qualificado de dois terços, adotar a técnica da 
modulação (ou manipulação) temporal da declaração da inconstitucionalidade 
em ADPF. Valem, aqui, todos os comentários anteriormente expendidos sobre 
essa técnica, quando estudada a ação direta de inconstitucionalidade. 

A inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 
ADPF, dada a sua eficácia erga omnes e efeito vinculante, caracteriza grave 

113 É o que dispõe o § 1 .0 do art. 10 da Lei 9.88211999: ·o presidente do Tribunal determinará 
o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente." 
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violação de dever funcional, seja por parte das autoridades administrativas, 
seja  por parte do magistrado, hipótese em que é cabível reclamação ao 
Pretório Maior contra o descumprimento da decisão por ele proferida. 

Não se admite ação rescisória contra decisão proferida pelo STF em 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. 1 1 4 

Essa regra tem como fundamento o princípio de que a causa de pedir é 
aberta nos processos objetivos que integram o controle abstrato de normas. Em 
razão da causa de pedir aberta, tendo em vista o fato de o processo de ADPF 
ser objetivo, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir a decisão, o fará em face 
da Constituição inteira, e não só dos fundamentos apontados na inicial. Por 
isso, não é possível pretender-se nova apreciação da questão, mesmo que o 
novo pedido apresente fundamentação constitucional diversa do anterior. 

ITENS ADI ADC ADPF · Constitucional!- Constitucionalidade 
ou 

Pedido. Inconstitucionalidade. dada. lnconstltucionalidade. 

Leis e atos normativos Leis e atos 
federais e estaduais Leis e atos normativos federais, 

2 Objeto. (e do DF, desde que normativos estaduais e 
no desempenho de federais. municipais, inclusive 
competência estadual). os pré-<;onstitucionals. 

Possibilidade de ter 
3 como objeto direto Não. Não. Sim. 

municipal. 

4 Legitimação. CF, art. 1 03, 1 ao IX. CF, art. 1 03, 1 CF, art. 1 03, 1 ao IX. 
ao IX. 

Sim, em relação aos 
legitimados 8$peclals 

Exigência de (Mesa de Assembleia 
Leglslatlva e da 

"pertinência . · Câmara Legislativa Sim. Sim. 5 temâtlca" para a do DF; Governador 
propositura da de Estado e do DF; 
ação. confederação sindical 

ou entidade de classe 
de âmbito nacional). 

"' Lei 9.882/1999, art. 1 2. 
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ITENS ADI ADC ADPF 

Sim, para a ADPF 

Exigência de 
ajuizada com base 
no art. 1 .0, par. 

Comprovação, para único, Inciso 1, da 
o ajuizamento da Lei 9.882/1 999 

6 
ação, da existência Nao. Sim. (ADPF incidental) 
de controvérsia 
judicial relevante Não, para a ADPF 

sobre a aplicação ajuizada com base 

da lei. no caput do art. 1 .  0 
da Lei 9.882/1999 
(arguição autônoma). 

Possibilidade de 
7 concessão de Sim. Sim. Sim. 

medida cautelar. 

maioria absoluta, 
salvo em caso de 

maioria absoluta, extrema urgência 
salvo em parlado de ou perigo de lesão 

Deliberação para recesso, hipótese em grave, ou, ainda, em 
8 concessão da que poderá o relator Idem. perlodo de recesso, 

medida cautelar. conceder a liminar, hipóteses em que 
ad referendum do poderá o relator 
Tribunal Pléno. conceder a liminar, 

ad referendum do 
Tribunal Pleno. 

9 Força da decisão (1 ) Susta, com Determinação, (1 )  poderá sustar 
concessiva da eficácia erga omnes com eficácia a eficácia do ato 
medida cautelar. e força vinculante, erga omnes e Impugnado até o 

a vigência da força vinculante, julgamento do mérito; 
norma Impugnada; para que (2) poderá conslstlr 
(2) suspende o os julzes e na determinação 
julgamento de todos os tribunais de que julzes e 
os processos que suspendam tribunais suspendam 
envolvam a aplicação o julgamento o andamento de 
da lei Impugnada; dos processos processo ou os 
(3) toma aplicável a que envolvam efeitos de decisões 
legislação anterior a aplicação da judiciais, ou de 
acaso existente, salvo lei ou do ato qualquer outra 
manifestação expressa normativo objeto medida que apresente 
do STF em sentido da ação até relação com a matéria 
contrário. seu julgamento objeto da ADPF, salvo 

definitivo. se decorrentes da 
coisa julgada. 

1 0  
Prazo de eficácia Não há previsão legal 

1 80 dias. 
Não há previsão 

da medida cautelar. de prazo limite. legal de prazo limite. 



Cap. 13 • CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 929 

ITENS ADI ADC ADPF 

( 1 )  Em regra, ex 

Efeitos temporais 
nunc; (2) poderão ser 

1 1  da medida cautelar. ex tunc, desde que Idem. Idem. 
o STF o determine 
expressamente. 

Participação do 
1 2  Procurador-Geral da Sim. Sim. Sim. 

República. 

Participação do 
1 3  Advogado-Geral da Sim. Não. Sim. 

União. 

1 4  Natureza dúplice ou Sim. Sim. Sim. 
ambivalente. 

Quando a ação é A Inconstitucionalidade A constltuclonali-
1 5  julgada procedente, da norma. dade da norma. Depende do pedido. 

reconhece o STF . . .  

Quando a 

1 6  ação é julgada A constitucionalidade A inconstltuclona-
Depende do pedido. 

improcedente, da norma. lidada da norma. 
reconhece o STF . . .  

Efeitos da decisão 
Em regra: eficácia 

1 7  
definitiva de mérlto. 

erga omnes, efeito Idem. Idem. 
vinculante e ex tunc. 

Possibilidade de o 
Sim, desde que tendo 

STF modular os 
em vista razões de 

efeitos temporais 
segurança juridica 

1 8  d a  decisão 
ou de excepcional Idem. Idem. 

que declara a 
Interesse social e por 
maioria de dois terços inconstitucionalidade. dos membros do STF. 

1 9  Possibilidade de Não. Não. Não. desistência da ação. 

Possibilidade de 

20 desistência do Não. Não. Não. pedido de medida 
cautelar. 

Possibilidade de 

2 1  
ação rescisória Não. Não. Não. 
contra a decisão do ·,:, 
STF. 
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ITENS ADI ADC ADPF 

Possibilidade 

22 de lntervençao 
Não. Não. Não. de terceiros no 

processo. 

Possibilidade 
de Ingresso, no Sim, desde que na Sim, desde que Sim, desde que na 

23 processo, de órgãos condlçao de amicus na condlçao de condlçao de amlcus e entidades não 
legitimados pelo art. curiae. amlcus curiae. curiae. 

103 da CF. 

Possibilidade 

24 
de argulçao de Não. Não. Não. suspelçao de 
Ministro do STF. 

Sim, nos casos 
em que o Ministro 
tenha atuado 

Possibilidade anteriormente no 

25 
de argulçao de processo na condlçao Idem. Idem. 
Impedimento de de Procurador-
Ministro do STF. Geral da República, 

Advogado-Geral da 
União, requerente ou 
requerido. 

Quorum para 
lnstalaçao da A decisão somente 
sessão de poderá ser tomada se 

26 julgamento da presentes na sessão Idem. Idem. 
constituclonalldade pelo menos oito 
ou Ministros. 
Inconstitucionalidade. 

Proclamar-se-á a 
constJtuclonalldade ou 
a Inconstitucionalidade 

27 . Votaçao. da norma Impugnada Idem. Idem. 
se num ou noutro 
sentido votarem pelo 
menos seis Ministros. 

A decisão é 

Recorribilldade da lrrecorrlvel, ressalvada 
28 decisão do STF. a lnterpostçao Idem. Idem. 

de embargos 
declaratórios. 
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- : · Sim, desde .que · ! · 
Possibilidade de 

29 ser lnstllulda pelos 
esiadoS'.inembros. 

Prazo decadenclal 

perante o TribUO<!I 
de Justiça, pa� o 
eohfrohto de ' leis locais 
com· a  Constituição do 
estado, 

30 ou prescrfclonal 
Não há. para o ajuizamento 

da ação. 

1 2.6. Representação interventiva 

lqem. 

Idem. 

931 

Idem. 

O art. 1 8  da Carta Política, ao versar sobre a organização político-admi
nistrativa da República Federativa do Brasil, estabelece que todos os entes 
federados, União, estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, nos 
termos estabelecidos no texto constitucional. Dessa forma, a regra geral no 
Brasil (como em todas as federações) é o reconhecimento de autonomia aos 
entes federados. 

A autonomia política da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios é caracterizada pela capacidade de auto-organização e de legislação, 
bem como pelo autogoverno e autoadministração, prerrogativas conferidas a 
todos os entes federativos diretamente pelo texto constitucional. 

A mesma Carta Magna admite, porém, o excepcional afastamento dessa 
autonomia política, diante do interesse maior de preservação da própria unidade 
federativa, por meio da intervenção de uma entidade política sobre outra. Por 
essa razão, frise-se, o afastamento temporário e parcial da autonomia de um 
ente federado é medida drástica e excepcional, que somente se justifica com 
o escopo de evitar um mal ainda maior: a desagregação da Federação. 

Havendo afronta a algum dos princípios estabelecidos no texto consti
tucional como autorizadores da intervenção, esta funcionará como meio de 
restabelecer a autoridade da Carta Política, bem como a convivência harmônica 
entre os entes federados. 

Conforme ensina o Prof. Alexandre de Moraes, a intervenção "consiste 
em medida excepcional de supressão temporária da autonomia de detenni
nado ente federativo, fundada em hipóteses taxativamente previstas no texto 
constitucional, e que visa à unidade e preservação da soberania do Estado 
Federal e das autonomias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios". 
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Exatamente por constituir medida excepcional, a intervenção - seja ela 
federal ou estadual - somente poderá efetivar-se nas hipóteses taxativamente 
descritas na Constituição Federal (CF, arts. 34 e 35). 

As hipóteses de intervenção classificam-se em: intervenção espontânea 
e intervenção provocada. 

Há intervenção espontânea (ou de oficio) nas hipóteses em que a Cons
tituição autoriza a efetivação da medida pelo Chefe do Poder Executivo, 
diretamente e por iniciativa própria. O Chefe do Executivo, dentro de seu 
juízo de discricionariedade, decide pela intervenção e, de oficio, a executa, 
independentemente de provocação de outros órgãos. 

Há intervenção provocada quando a medida depende de iniciativa de 
algum órgão ao qual a Constituição tenha conferido tal competência. Nes
sas hipóteses, não pode o Chefe do Executivo, por sua iniciativa, .decretar 
e executar a medida; dependerá ele da manifestação de vontade do órgão 
que recebeu incumbência constitucional para deflagrar a intervenção. Se
gundo a Constituição, a provocação poderá dar-se mediante solicitação ou 
requisição. 

Dentre as hipóteses de intervenção provocada, interessam-nos especial
mente, neste tópico, aquelas em que a medida extrema depende de provi
mento, pelo Poder Judiciário, de ação direta ajuizada com tal escopo, por 
iniciativa da autoridade a quem a Constituição atribuiu legitimação processual 
ativa - o Procurador-Geral da República, na representação para intervenção 
federal, e o Procurador-Geral de Justiça, na representação para intervenção 
dos estados nos seus municípios. 

Em todas as hipóteses em que a intervenção depende de provimento 
judicial com esse fim específico, a ação direta pertinente foi denominada, 
pela Constituição, representação. A doutrina, entretanto, reconhece que se 
trata de uma autêntica ação, motivo pelo qual importantes autores preferem 
chamar a representação interventiva de "ação direta de inconstitucionalidade 
interventiva". Especificamente, a representação cabível no caso de recusa à 
execução de lei tem sido denominada "ação de executoriedade de lei'', haja 
vista que ela não visa à declaração da inconstitucionalidade, mas sim a as
segurar a execução da lei. 

Conquanto seja modalidade de controle concentrado, "a ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva", no mais das vezes, não pode ser carac
terizada como um controle abstrato de constitucionalidade, pois em muitas 
hipóteses não se trata de apreciação de lei ou ato normativo que, em tese, 
esteja em confronto com a Constituição, mas de impugnação de um ato con
creto do estado ou do município. O mesmo raciocínio vale para a "ação de 
executoriedade de lei", mediante a qual é impugnada uma atuação ou omissão 
do ente federado que implica recusar-se ele a cumprir uma determinada lei. 
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Em todos os casos, a representação interventiva tem por finalidade a ulterior 
decretação da intervenção, ou seja, ela representa um "controle direto, para 
fins concretos", no dizer de Alexandre de Moraes. 

A representação interventiva foi introduzida no Brasil com a Constituição 
de 1 934, mas foi só com a Constituição de 1 946 que passamos a ter uma ver
dadeira ação direta de inconstitucionalidade da lei ou ato estadual infringente 
dos denominados princípios sensíveis, arrolados no texto constitucional. 

A Constituição de 1 967, inclusive após a Emenda 1 / 1 969, assim como 
a Constituição de 1 988, mantiveram a mesma orientação inaugurada com a 
Constituição de 1 946: a representação interventiva é ação direta que tem por 
fim a obtenção de um provimento judicial em que seja declarada a incons
titucionalidade de determinado ato, ou atuação, de estado ou de município 
(conforme se trate, respectivamente, de intervenção federal ou de intervenção 
estadual), expressamente previsto na Constituição Federal como ensejador da 
decretação da intervenção, para que o chefe do Poder Executivo, à vista dessa 
decisão judicial, possa decretar tal medida extrema de restrição temporária 
da autonomia do ente federativo. 

No texto da Constituição de 1 988 constata-se que, dentre as espécies de 
intervenção provocada, há três - duas na esfera federal e uma concernente 
à intervenção dos estados nos respectivos municípios - que exigem decisão 
judicial prévia, prolatada no âmbito de representação interventiva. 

Formalmente, as espécies de representação interventiva diferem entre 
si, essencialmente, quanto à autoridade legitimada ao ajuizamento da ação e 
quanto ao tribunal que detém a competência originária para julgamento. 

No caso de recusa à execução de lei federal (CF, art. 34, VI) ou de 
ofensa aos denominados princípios sensíveis (CF, art. 34, VII), pelos estados 
ou pelo Distrito Federal, a intervenção depende de provimento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República. 1 1 5 Con
forme acima mencionado, a representação, na hipótese de recusa à execução 
de lei federal, tem sido denominada "ação de executoriedade de lei". 

Na hipótese de inobservância, pelos municípios, de princípios indicados 
na Constituição estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de 
decisão judicial, a intervenção estadual é condicionada a que o Tribunal de 
Justiça dê provimento a representação do Procurador-Geral de Justiça - PGJ. 

Em resumo, temos: 

a) representação do PGR perante o STF no caso de ofensa aos princípios 
constitucionais sensíveis e de recusa à execução de lei federal (CF, art. 
36, I I I) ;  

1 1 5  CF, art. 36, I l i ,  com a redação dada pela EC 45/2004. 
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b) representação do PGJ perante o TJ no caso de intervenção estadual em municí
pio, por inobservância de princípios indicados na Constituição estadual, ou para 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial (CF, art. 35, IV). 

São os seguintes os denominados princípios sensíveis cuja inobservância 
pelo estado-membro ou pelo Distrito Federal enseja o ajuizamento de repre
sentação interventiva para, em caso de provimento, a ulterior decretação, pelo 
Presidente da República, da intervenção federal : 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvol
vimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Deve-se frisar que o Poder Judiciário em nenhuma hipótese decreta a inter
venção em qualquer ente federado. A decretação da intervenção é ato exclusivo 
do chefe do Poder Executivo (CF, art. 84, X). Apenas, nas hipóteses de inter
venção provocada, o chefe do Executivo não tem a iniciativa da intervenção, 
dependendo de ato de outro órgão para deflagração do procedimento. 

Nas hipóteses em que a intervenção depende de decisão judicial que 
dê provimento a representação interventiva, o procedimento de intervenção 
é deflagrado, na esfera federal, exclusivamente pelo Procurador-Geral da 
República, que, em razão de sua independência funcional, não está obrigado 
a ajuizar a representação quando entender que não se configura alguma das 
hipóteses constitucionais autorizadoras. Na esfera estadual, o procedimento é 
iniciado, também com exclusividade, pelo Procurador-Geral de Justiça, valendo 
para ele as mesmas observações sobre a discricionariedade de sua atuação. 

A decisão proferida pelo Poder Judiciário limita-se a constatar e declarar 
que o ente federado desrespeitou algum dos princípios sensíveis estabelecidos 
na Constituição, ou negou-se a executar lei federal etc. Ela, por si só, não 
anula o ato, nem cria para o ente federado obrigação de fazer algo. Consiste 
a decisão judicial mera condição, simples pressuposto à atuação do chefe do 
Executivo, à adoção, por este, das medidas interventivas. 

Julgada procedente a representação, o Poder Judiciário comunicará ao 
chefe do Poder Executivo, a fim de que este possa decidir sobre a execução 
do processo de intervenção e, se for o caso, empreender as medidas neces
sárias à sua efetivação. 1 16 

118 É o que d ispõe o art. 354 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nestes termos: 
"Julgado procedente o pedido, o Presidente do Supremo Tribunal Federal imediatamente 
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A intervenção federal poderá, então, consumar-se pela edição de decreto 
do Presidente da República, desde que o Poder Judiciário tenha dado provi
mento à referida representação, e somente na hipótese de mostrar-se ineficaz 
a simples suspensão da execução do ato impugnado, conforme determina o 
art. 36, I II ,  e § 3 .0, da Constituição Federal .  

Se for decretada a intervenção, o decreto correspondente não sofrerá 
controle político, vale dizer, não será objeto de apreciação pelo Congresso 
Nacional (intervenção federal) ou pela Assembleia Legislativa (intervenção 
estadual), nos termos do art. 36, § 3 .0, da Carta Magna. A duração e os 
limites da intervenção serão determinados pelo Chefe do Poder Executivo, 
e constarão do decreto por ele expedido. 

REPRESENTAÇÃO 
INTERVENTIVA 

No caso de ofensa aos princlpios 
senslveis (ADI interventiva). 

No caso de descumprimento de 
lel federal (ação de executorieda
de de lei federal). 

No êmbito estadual, para o fim 
de Intervenção em municlpio. 

1 2.7. Controle abstrato nos esta dos 

72. 1 7. Introdução 

PGR STF 

Conforme já analisado, qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário dispõe 
de competência para realizar o controle de constitucionalidade difuso, com o 
fim de afastar a aplicação das leis e atos normativos inconstitucionais aos casos 
concretos que lhes são submetidos. Nessa tarefa, os juízes e tribunais dos estados 
apreciam a validade das diferentes leis e atos do Poder Público, confrontando
-os ora com a Constituição estadual, ora com a Constituição Federal. 

Além desse controle difuso de constitucionalidade, realizado no curso dos 
processos concretos, os Tribunais de Justiça dos estados dispõem de compe
tência para realizar o controle abstrato de leis e atos normativos estaduais e 
municipais, sempre em face da Constitu ição estadual. 

A previsão expressa para que os estados-membros instituam o controle 
abstrato no seu âmbito consta do art. 1 25, § 2.º, da Constituição Federal, 
nos seguintes termos: 

comunicará a decisão aos órgãos do Poder Público interessados e requisitará a Intervenção 
ao Presidente da República." 
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§ 2.º Cabe aos Estados a instituição de representação de in
constitucionalidade de leis ou atos nonnativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição 
da legitimação para agir a um único órgão. 

Como se vê, o supracitado dispositivo fixa a competência dos estados 
para instituição de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade na 
esfera estadual, mediante previsão da representação de inconstitucionalidade 
(leia-se: ação direta de inconstitucionalidade) na Constituição do estado, a 
ser julgada pelo Tribunal de Justiça, para a aferição do direito estadual e 
municipal em face da Constituição estadual. 

Impende salientar que embora o texto constitucional tenha expressamente 
autorizado tão somente a criação pelos estados da ADI (literalmente, "re
presentação de inconstitucionalidade"), poderão os estados-membros instituir, 
também, as demais ações do controle abstrato (ADO, ADC e ADPF), em 
homenagem ao princípio da simetria, que vigora em nossa Federação. 

Cabe ressaltar, ainda, que a Constituição Federal não prevê a existência 
de controle de constitucionalidade de leis municipais em face da Lei Orgânica 
do município. Trata-se, nesse caso, de mero con trole de legalidade. 

12.7.2. Competência 

As ações previstas pela Constituição do estado-membro para a efetiva
ção do controle abstrato estadual, destinado a fiscal izar a constitucionalidade 
de leis e atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
estadual, serão propostas perante o respectivo Tribunal de Justiça. 

12.7.3. Legitimação 

A Constituição Federal não enumerou os órgãos e entidades que esta
riam legitimados a propor, no âmbito estadual, as ações do controle abstrato, 
deixando ao legislador estadual essa tarefa. 

No entanto, a Carta da República proíbe expressamente que o legislador 
estadual, ao regular a matéria, atribua a legitimação a um único órgão, dispondo 
ser ''vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão". 

Portanto, seria inconstitucional, em face da Constituição Federal, o 
dispositivo da Constituição do estado-membro que estabelecesse uma única 
autoridade ou um único órgão (e.g. , somente o Governador do Estado, ou 
somente a mesa da Assembleia Legislativa) como competente para instaurar 
o controle abstrato perante o Tribunal de Justiça. 

Em regra, os diferentes estados-membros têm obedecido à simetria com o 
art. 103 da Constituição Federal na escolha dos seus legitimados ao controle 
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abstrato local. Assim, se o art. 1 03 da Constituição Federal estabelece como 
legitimados os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a 
Constituição do estado faz a devida adequação, elegendo como legitimados os 
partidos políticos com representação na assembleia legislativa; se no modelo 
federal, o Procurador-Geral da República é legitimado, na esfera estadual 
elege-se o Procurador-Geral de Justiça - e assim por diante. 

Em que pese essa tendência espontânea de obediência à simetria com 
o art. 1 03 da Constituição Federal, há controvérsia no tocante à existência, 
ou não, de obrigatoriedade de os estados-membros observarem uma estrita 
simetria com o modelo federal. Em outras palavras, há dúvida quanto à neces
sidade de que os estados estabeleçam como legitimados ao controle abstrato 
estadual exatamente os órgãos e entidades locais correspondentes àqueles 
legitimados pela Constituição Federal (art. 1 03,  I a IX), ou, diversamente, 
quanto à possibilidade de esses entes federados ampliarem ou restringirem o 
rol de legitimados apontados pelo art. 1 03,  I a IX, da Carta da República. 

No tocante à ampliação do rol de legitimados, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há vedação a 
que os estados-membros outorguem legitimação a outros órgãos públicos 
ou entidades, sem correspondência com aqueles enumerados no art. 1 03 da 
Constituição Federal. Nesse sentido, o Tribunal considerou constitucional a 
outorga, pela Constituição estadual, de legitimação para iniciar o controle 
abstrato local a deputados estaduais, comissões permanentes da Assembleia 
Legislativa, Procurador-Geral do Estado e da Defensoria Pública. 1 17 Esse 
mesmo entendimento foi ratificado em outro julgado, no qual foi admitida a 
outorga, pela Constituição do Estado do Paraná, de legitimação a deputados 
estaduais para a instauração do controle abstrato local. 1 1 8  

Assim, no tocante à ampliação da legitimação, além da correspondência 
com o art. 1 03 da Constituição Federal, parece-nos tranquila a jurisprudência 
da Corte Suprema. 

Não há, porém, jurisprudência firmada sobre a possibilidade de o estado-membro 
restringir o rol de legitimados estabelecido pela Constituição Federal. Poderia o 
estado-membro, ao eleger os seus legitimados ao controle abstrato local, restringir a 
enumeração trazida pelo art. 1 03 da Constituição Federal, deixando sem a condição 
de legitimado órgão ou entidade estadual correspondente ao modelo federal? 

A nosso ver, a resposta é negativa. Ao ampliar significativamente 
os legitimados no modelo federal (CF, art. 1 03 )  - afastando o antigo 

117 ADI 558/RJ, rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.03.1 993. Deixou assente o relator: "No 
tocante ao controle direto de constitucionalidade no ambito estadual, a única regra federal 
a preservar é a do art. 125, § 2.0, CF, que autoriza os estados a instituir a representação 
de inconstitucionalidade e lhes veda apenas 'a atribuição para agir a um único órgão'." 

1 18 RE 261 .677/PR, rei. Min. Sepúlveda Pertence, 06.04.2006. 
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monopól io  do Procurador-Geral da República, vigente até a Constituição 
de 1 969 - e vedar explicitamente o monopólio no controle abstrato a 
ser instituído pelos estados-membros (art. 1 25,  § 2.º), parece-nos que a 
intenção do legislador constituinte originário foi democratizar conside
ravelmente o direito de iniciativa à fiscalização abstrata das leis e atos 
normativos do Poder Público. 

De todo modo, se pudesse ser admitida, em tese, a restrição de iniciativa 
no controle abstrato estadual em relação a certos órgãos, entidades ou auto
ridades correspondentes aos legitimados do art. 1 03 da Constituição Federal, 
há pelo menos alguns que, pensamos, não poderiam de modo nenhum ser 
suprimidos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. 

Com efeito, embora a Constituição Federal, de forma explícita, limite-se 
a proibir a instituição do monopólio no controle abstrato estadual ("vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão"), parece-nos óbvio que 
seria flagrantemente inconstitucional a tentativa de a Constituição estadual 
excluir, por exemplo, o direito de iniciativa do chefe do Ministério Público 
do estado (Procurador-Geral de Justiça), em razão do insanável prejuízo que 
essa medida representaria ao exercício das atribuições constitucionais do 
Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 1 27). 

12.7.4. Defesa da norma impugnada 

Na esfera federal, quando o STF aprecia a inconstitucionalidade, em tese, 
de norma legal ou ato normativo, o Advogado-Geral da União é citado, para 
que defenda o ato ou texto impugnado (CF, art. 1 03, § 3 .0). 

No controle abstrato estadual, em regra, as Constituições estaduais 
estabelecem que caberá ao Procurador-Geral do Estado defender a norma 
impugnada perante o Tribunal de Justiça, haja vista competir a ele a repre
sentação judicial da unidade federada (CF, art. 1 32). 

Entretanto, segundo a jurisprudência do STF, não desrespeita a Cons
tituição Federal norma da Constituição do estado que atribui essa compe
tência ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao 
Procurador-Geral do Estado. 1 1 9  Para o STF, a outorga de tal competência 
também ao procurador da Assembleia Legislativa não afronta a Constituição 
Federal, já que inexiste o dever de simetria para com o modelo federal, no 
qual tal incumbência foi conferida exclusivamente ao Advogado-Geral da 
União (CF, art. 1 03 ,  § 3 .º). 

110 ADI 1 19/RO. rei. Min. Dias Toffoli. 1 9.02.2014. 
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72.7.5. Parâmetro de controle 

É importante ressaltar que há nítida diferença entre o parâmetro de 
aferição de constitucionalidade utilizado no controle abstrato exercido pelo 
Supremo Tribunal Federal e o utilizado pelos Tribunais de Justiça dos estados, 
no âmbito do controle abstrato por estes exercido. 

Com efeito, no controle abstrato efetuado pelo STF, o parâmetro é a 
Constituição Federal, ao passo que no controle abstrato realizado pelos Tri
bunais de Justiça dos estados, o parâmetro é a Constituição estadual. Em 
termos mais precisos, o STF aprecia em ação direta de inconstitucionalidade 
leis e atos normativos federais ou estaduais em face da Constituição Federal, 
enquanto os Tribunais de Justiça dos estados apreciam em ação direta de 
inconstitucionalidade leis ou atos normativos estaduais ou municipais em 
confronto com a Constituição estadual. 

A partir dessa diferenciação, destacamos, nos parágrafos seguintes, alguns 
relevantes aspectos jurídicos acerca do controle abstrato perante o STF e 
perante os Tribunais de Justiça dos estados (TJ). 

O STF realiza controle abstrato em face da Constituição Federal, enquanto 
os tribunais de justiça somente realizam controle abstrato em confronto com 
a Constituição estadual. Assim é porque a Constituição Federal só autoriza 
que os estados-membros instituam controle abstrato em face da Constituição 
estadual (art. 1 25, § 2.º). 

Com isso, as leis federais só poderão ser objeto de controle abstrato 
perante o STF, haja vista que os estados-membros só podem aferir, em tese, 
a validade de leis municipais ou estaduais. Podemos concluir, então, que 
o STF é o único tribunal do País que dispõe de competência para realizar 
controle abstrato de leis e atos normativos federais. 

As leis municipais poderão ser objeto de ação direta de inconstituciona
lidade perante os Tribunais de Justiça, em confronto com a Constituição do 
estado, mas não poderão ser objeto de ação direta perante o STF, em face 
da Constituição Federal. O direito municipal somente poderá ser aferido no 
controle abstrato perante o STF por meio de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF). 

As leis estaduais estão sujeitas a uma dupla fiscalização por meio de 
ação direta de inconstitucionalidade. Poderão elas ser impugnadas em ADI 
perante os Tribunais de Justiça, em confronto com a Constituição estadual, 
bem como ser objeto de ADI perante o STF, em face da Constituição Federal. 
Significa dizer que uma mesma lei estadual poderá ser impugnada em duas 
diferentes ações diretas de inconstitucionalidade: uma ADI proposta perante 
o TJ, tendo como parâmetro a Constituição do estado; outra ADI proposta 
perante o STF, adotando como paradigma a Constituição Federal. 
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12.7.6. Inconstitucionalidade do parâmetro de controle estadual 

Pode ocorrer de o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional o 
próprio parâmetro de controle estadual, por ofensa à Constituição Federal. 
Por exemplo: o legitimado propõe, perante o Tribunal de Justiça, uma ação 
direta de inconstitucionalidade impugnando a lei "Y" em face do art. 1 8  da 
Constituição estadual, e o Tribunal de Justiça entende que o próprio art. 1 8  da 
Constituição Estadual é inconstitucional, por ofender a Constituição Federal. 

Nessa hipótese, como haverá de proceder o Tribunal de Justiça (que, 
ao apreciar uma ação direta, identificar a inconstitucionalidade do próprio 
parâmetro de controle estadual)? 

A questão é enfrentada por Gilmar Mendes, 120 nos tennos seguintes: 

Nada obsta que o Tribunal de Justiça competente para conhecer 
da ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição 
estadual suscite ex officio a questão constitucional - inconstitu
cionalidade do parâmetro estadual em face da Constituição Fe
deral -, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade da 
norma constitucional estadual em face da Constituição Federal, 
extinguindo, por conseguinte, o processo, ante a impossibilidade 
jurídica do pedido (declaração de inconstitucionalidade em face 
de parâmetro constitucional estadual violador da Constituição 
Federal). 

Em síntese: no processo de ação direta de inconstitucionalidade perante 
o Tribunal de Justiça, uma vez suscitada a inconstitucionalidade do parâ
metro de controle estadual, deverá o Tribunal, incidentalmente, declarar tal 
inconstitucionalidade (se for o caso), e, em consequência, extinguir o processo 
de ação direta, por impossibilidade jurídica do pedido (não é juridicamente 
possível aferir a validade de lei em face de parâmetro estadual que desres
peita a Constituição Federal). 

Da decisão do Tribunal de Justiça que declarar a inconstitucionalidade 
do parâmetro de controle estadual caberá recurso extraordinário para o Su
premo Tribunal Federal, que poderá reconhecer a legitimidade da decisão, 
confinnando a declaração de inconstitucionalidade, ou revê-la, para afirmar 
a constitucionalidade da nonna constitucional estadual, o que implicará a 
necessidade de o Tribunal de Justiça prosseguir no julgamento da ação direta 
em face da Constituição estadual (cuja extinção, anteriormente decretada 

120 Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso 
de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva. 2007. o. 1 .250. 
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pelo Tribunal de Justiça, terá se tomado insubsistente, em decorrência da 
decisão do STF). 

12.7.7. Simultaneidade de ações diretas 

Vimos, no item precedente, que as leis e atos normativos estaduais es
tão sujeitos a um duplo controle de constitucionalidade abstrato em sede de 
ação direta, um perante o Supremo Tribunal Federal (em confronto com a 
Constituição Federal) e outro perante o Tribunal de Justiça (ante a Consti
tuição Estadual). 

Em face dessa realidade, temos a possibilidade de uma mesma lei esta
dual vir a ser impugnada, simultaneamente, em duas distintas ações diretas, 
uma proposta perante o Tribunal de Justiça, outra proposta diretamente pe
rante o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, um legitimado pelo art. l 03 
da Constituição Federal poderá propor uma ação direta perante o Supremo 
Tribunal Federal impugnando certa lei e, durante o procedimento dessa ação, 
um legitimado no âmbito estadual pode ajuizar, perante o Tribunal de Justiça, 
outra ação direta, impugnando a mesma lei - ou vice-versa. 

Ocorrendo essa hipótese, cabe-nos examinar o seguimento que deverá 
ser dado aos processos abstratos, instaurados perante os dois tribunais do 
Poder Judiciário. 

Para examinarmos a questão, temos antes que saber qual a natureza da 
norma da Constituição estadual em face da qual a lei estadual foi impugnada, 
na forma explicitada a seguir. 

A Constituição do estado possui normas de natureza autônoma e, 
também, normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal. São 
chamadas "normas autônomas" todas aquelas que não são de reprodução 
obrigatória da Constituição Federal, isto é, aquelas normas peculiares ao 
estado (criadas pelo poder constituinte decorrente) e aquelas espontanea
mente copiadas da Constituição Federal, sem que isso fosse obrigatório. 
Diferentemente, são chamadas normas "de reprodução obrigatória da Cons
tituição Federal" aquelas nonnas da Constituição do estado que representam 
simples repetição (obrigatória) do texto da Constituição Federal, porque, 
em relação a estas, o poder constituinte decorrente não dispõe de escolha, 
estando forçado a reproduzi-las no texto da Constituição do estado (é o 
caso, por exemplo, das regras sobre sistema eleitoral, imunidade, inviola
bilidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incor
poração às forças armadas dos congressistas, que, por força do art. 27, § 
l .º, da Constituição Federal, são de observância obrigatória pelos estad.os 
em relação aos deputados estaduais). · ,;; <; 
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É oportuno observar, ainda, que a jurisprudência do STF equipara, às 
nonnas da Constituição estadual que, textualmente, reproduzem dispositivo 
da Constituição Federal de observância obrigatória, as nonnas da Constituição 
estadual de caráter remissivo, que façam referência a dispositivo da Consti
tuição Federal de observância obrigatória, sem reproduzi-lo. Ambas recebem 
o tratamento dispensado às normas da Constituição estadual "de reprodução 
obrigatória da Constituição Federal". Como ilustração, um hipotético preceito 
de determinada Constituição estadual estaria fazendo simples remissão a u m  
dispositivo d a  Constituição Federal d e  observância obrigatória se sua 
redação fosse algo como: 

Art. 69. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri
buinte, aplicam-se ao Estado e aos Municípios as vedações ao 
poder de tributar, previstas no art . 1 50 da Constituição Federal .  

Note-se que não foi textualmente reproduzido o art. 1 50 da Constituição 
Federal, mas, para todos os efeitos, esse hipotético art. 69 (de caráter remis
sivo) seria tratado como uma norma da Constituição estadual "de reprodução 
obrigatória da Constituição Federal". 12 1  

Estabelecida a distinção entre normas da Constituição estadual "autô
nomas" e nonnas da Constituição estadual "de reprodução obrigatória da 
Constituição Federal", temos o seguinte. Se certo dispositivo de uma lei es
tadual for impugnado em ação direta perante o Tribunal de Justiça por ofensa 
a norma da Constituição estadual que seja  de reprodução obrigatória da 
Constitu ição Federal, o Tribunal de Justiça dará início ao processo e julga
mento da ação. Mas, se durante o procedimento dessa ação direta estadual, for 
proposta perante o Supremo Tribunal Federal uma ação direta impugnando o 
mesmo dispositivo da lei estadual, em confronto com a Constituição Federal, 
quando o Supremo Tribunal Federal conhecer desta ação, será determinada 
a suspensão do procedimento da ação direta perante o Tribunal de Justiça. 
Ao final, como o parâmetro para o exame da validade da lei estadual é o 
mesmo nas duas ações diretas (porque o parâmetro da Constituição estadual 
é norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal), a decisão de 
mérito do Supremo Tribunal Federal obrigará o Tribunal de Justiça, por força 
do efeito vinculante da decisão em ação direta pelo STF. Enfim, a decisão 
de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quer tenha reconhecido 
a constitucionalidade, quer tenha reconhecido a inconstitucionalidade da lei 
estadual, é dotada de efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário, obrigando, portanto, o Tribunal de Justiça, que se limitará 
a seguir o entendimento firmado pelo STF. 

121 Rei 4.432!TO, rei. Mln. Gi:mar Mendes, 27.09.2006. 
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Diferentemente, se uma ação direta estadual impugna dispositivo de certa 
lei estadual em face de norma autônoma da Constituição estadual (isto é, 
que não seja de reprodução obrigatória da Constituição Federal) e, durante 
o curso desta ação perante o Tribunal de Justiça, for proposta outra ação 
direta contra o mesmo dispositivo da lei estadual frente ao Supremo Tribunal 
Federal, por ofensa a norma da Constituição Federal, os dois tribunais estarão 
examinando a validade da lei frente a parâmetros distintos (afinal, neste caso, 
o parâmetro da Constituição estadual não é mera reprodução obrigatória da 
Constituição Federal, mas sim norma autônoma). Ao final, caso o Supremo 
Tribunal Federal declare a lei estadual inconstitucional em confronto com 
a Constituição Federal, o Tribunal de Justiça não mais poderá considerá
-la constitucional (pois, se a lei estadual contraria a Constituição Federal, 
não poderá ela permanecer no ordenamento jurídico, independentemente de 
quaisquer outras considerações); entretanto, caso o Supremo Tribunal Federal 
dt!clare a lei estadual constitucional em face da Constituição Federal, o Tri
bunal de Justiça prosseguirá, autonomamente, no julgamento da ação direta 
que impugna a lei em face da Constituição do estado, podendo declarar a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desta (porque é possível que 
a lei estadual não contrarie a Constituição Federal, mas seja incompatível 
com a Constituição do estado). 

Observe que, nesta última hipótese, mesmo o Supremo Tribunal Federal 
tendo declarado a constitucionalidade da lei estadual em ação direta, é possível 
que o Tribunal de Justiça venha a reconhecer, ulteriormente, a inconstitucio
nalidade da mesma lei. Isso porque os dois tribunais examinam a validade da 
norma frente a distintos parâmetros constitucionais, haja vista que o parâmetro 
da Constituição estadual é autônomo em relação à Constituição Federal (não 
se trata de norma de reprodução obrigatória). O contrário, porém, não é pos
sível, porque se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade 
da lei, será ela retirada do ordenamento jurídico, por ofensa à Lei Maior, 
nada importando a sua relação com a Constituição estadual. Em conclusão, 
podemos afirmar que a lei estadual só permanecerá no ordenamento jurídico 
se os dois tribunais declararem a sua constitucionalidade; se qualquer dos 
tribunais declarar a inconstitucionalidade, a lei será retirada do ordenamento 
jurídico, por ofensa à Constituição Federal (se a inconstitucionalidade for 
pronunciada pelo STF) ou por ofensa à Constituição do estado (se a decla
ração da inconstitucionalidade emanar do TJ). 

Nessa linha de entendimento, cabe observar que existe, nas duas situações 
acima examinadas, a possibilidade de uma lei estadual ser declarada cons
titucional pelo Tribunal de Justiça em ação direta e, numa outra ação direta 
ajuizada posteriormente perante o Supremo Tribunal Federal, a mesma lei 
estadual vir a ser declarada inconstitucional. Nessa hipótese, evidentemente 
prevalecerá a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que retirará 
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a lei do ordenamento jurídico. Isso porque o Tribunal de Justiça, em ação 
direta, avalia a validade da lei em confronto com a Constituição do estado, 
ao passo que o Supremo Tribunal Federal afere sua validade em face da 
Constituição Federal. 

Porém, ao contrário do expendido no parágrafo anterior, se o Tribunal 
de Justiça declara, no controle abstrato, a inconstitucionalidade de uma lei 
estadual, não faz mais sentido cogitar da impugnação da mesma lei em ação 
direta perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão do Tribunal 
de Justiça que proclame, em tese, a inconstitucionalidade da lei é dotada de 
eficácia erga omnes, retirando a lei do ordenamento jurídico, por ofensa à 
Constituição estadual. Logo, não se justificaria impugnar a mesma lei - que 
já fora retirada do ordenamento jurídico por força da decisão do Tribunal de 
Justiça - em ação direta perante o Supremo Tribunal Federal. · Por fim, um ponto sobremaneira relevante deve ser destacado: as regras 
aqui estudadas, a respeito do controle abstrato perante o Tribunal de Justiça, 
não podem ser confundidas com as aplicáveis ao controle concreto, também 
realizado por esse tribunal estadual, na via difusa. 

Com efeito, vimos que no controle abstrato o Tribunal de Justiça não 
aprecia a validade de normas federais, mas, unicamente, de normas estaduais 
e municipais. Essa restrição, no entanto, não se aplica ao controle difuso, 
realizado pelo Tribunal de Justiça diante das controvérsias concretas a ele 
submetidas. No controle difuso, não há vedação a que o Tribunal de Justiça 
aprecie a validade de normas federais. O Tribunal de Justiça, como qualquer 
outro tribunal ou juiz do País, pode declarar a inconstitucionalidade de normas 
federais, desde que no âmbito do controle difuso, diante de casos concretos. 

Foi acima expendido, também, que o Tribunal de Justiça só realiza con
trole abstrato em face da Constituição estadual, jamais em confronto com 
a Constituição Federal. A competência para realizar controle abstrato tendo 
como parâmetro a Constituição Federal é exclusiva do Supremo Tribunal 
Federal. Essa restrição, porém, não se aplica à atuação do Tribunal de Justiça 
no controle difuso, vale dizer, o Tribunal de Justiça realiza, sim, controle de 
constitucionalidade das leis em face da Constituição Federal, desde que na 
via difusa, diante de casos concretos a ele submetidos. 

12.7.8. Recurso extraordinário contra decisão de ADI estadual 

Foi visto anteriormente que o Tribunal de Justiça só realiza controle 
abstrato de normas estaduais e municipais em confronto com a Constituição 
do estado. Significa dizer que um dos legitimados pela Constituição estadual 
poderá impugnar no controle abstrato perante o Tribunal de Justiça leis ou 
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atos nonnativos estaduais e municipais, e o Tribunal de Justiça apreciará a 
validade dessas nonnas sempre em face da Constituição do estado. 

Assim, sabendo que o controle abstrato nos estados-membros é realizado 
em confronto com a Constituição estadual, e que o Tribunal de Justiça é o 
órgão máximo do Judiciário do estado, podemos concluir que, em regra, a 
decisão do Tribunal de Justiça no controle abstrato é irrecorrível, não está 
sujeita a recurso a outros tribunais. 

Porém, há uma situação em que a decisão do Tribunal de Justiça, pro
ferida no controle abstrato, poderá ser objeto de recurso extraordinário para 
o Supremo Tribunal Federal, para que esta Corte finne o entendimento final 
sobre a matéria, confinnando ou refonnando a decisão do Tribunal de Justiça, 
na fonna a seguir examinada. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de 
ajuizamento de ação direta perante o Tribunal de Justiça na qual se ale
gue que a lei impugnada ofendeu dispositivo da Constituição estadual que 
reproduza nonna da Constituição Federal de observância obrigatória pelos 
estados-membros (ou dispositivo da Constituição estadual que faça remis
são a uma nonna da Constituição Federal de observância obrigatória pelos 
estados-membros), contra a decisão do TJ há a possibilidade de interposição 
de recurso extraordinário para o STF. 122 

Vejamos uma situação hipotética. Suponha-se que uma lei - estadual ou 
municipal - seja impugnada em ação direta perante o Tribunal de Justiça, por 
alegada ofensa ao art. 40 da Constituição do estado, e esse artigo seja mera 
reprodução de um detenninado dispositivo da Constituição Federal. Nessa 
hipótese, o Tribunal de Justiça apreciará a ADI, finnando sua posição sobre 
a validade da lei local. Porém, como o dispositivo da Constituição estadual 
eleito como parâmetro para a apreciação da validade da lei local é mera 
reprodução de norma da Constituição Federal, contra a decisão do Tribunal 
de Justiça poderá ser interposto recurso extraordinário perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

Note-se que, nessa situação, o recurso extraordinário - recurso constitu
cional típico do controle concreto, nos tennos do art. 1 02, III, da Constituição 
Federal - está sendo utilizado no âmbito do controle abstrato, instaurado 
perante o Tribunal de Justiça. Logo, segundo a j urisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, a decisão por ele proferida nesse recurso extraordinário 
será dotada de eficácia erga omnes, por se tratar cie controle abstrato, ainda 
que a via do recurso extraordinário seja própria do controle difuso, eficácia 
essa que se estende a todo o território nacional. 123 

122 ADI 1 .268/MG, rei. Min. Carlos Velloso, 20.09.1 995. 
'23 RE 1 87.1 42/RJ, rei. Min. limar Galvão, 1 3.08.1 998. 
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Em decorrência dessa eficácia erga omnes, a decisão proferida pelo Su
premo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário, caso seja declarada a 
inconstitucionalidade da lei, não será comunicada ao Senado Federal, para o 
fim da suspensão da execução da lei por essa Casa Legislativa, nos termos do 
art. 52, X, da Constituição Federal. Afinal, se a própria decisão do Supremo 
Tribunal Federal já é dotada de eficácia erga omnes, retirando a norma do 
ordenamento jurídico, não há que se cogitar a suspensão da execução dessa 
norma pelo Senado Federal. 

Ademais, deixou assente o Supremo Tribunal Federal a desnecessidade 
de obtenção da maioria absoluta no julgamento desse recurso extraordinário 
interposto contra a decisão proferida na representação de inconstitucionali
dade ajuizada perante o Tribunal de Justiça, isto é, não tem aplicação a essa 
hipótese a reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 124 
Na verdade, esse recurso extraordinário - interposto contra acórdão proferido 
por Tribunal de Justiça no âmbito do controle abstrato estadual - pode ser 
julgado até mesmo monocraticamcnte no Supremo Tribunal Federal, pelo 
ministro relator da causa, desde que o litígio constitucional já tenha sido 
definido pela jurisprudência prevalecente no âmbito da Corte Suprema. 1 25 

Essa situação excepcional de interposição de recurso extraordinário no 
âmbito do controle abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça é de
nominada pela doutrina "controle abstrato no modelo difuso". Isso porque, 
em termos precisos, temos a realização do controle abstrato (instaurado a 
partir da propositura da ação direta estadual, na qual a validade da lei é 
apreciada em tese, sem referência a nenhum caso concreto) de modo difuso 
(porque realizado perante mais de um tribunal). Enfim, temos uma hipótese 
excepcional de controle abstrato (haja vista que a norma foi impugnada, 
em tese, perante o Tribunal de Justiça) realizado de forma difusa, porque a 
controvérsia será apreciada por mais de um tribunal do Poder Judiciário (em 
sede de ação direta, pelo Tribunal de Justiça e, ulteriormente, em recurso 
extraordinário, pelo STF). 

Relevante destacar que essa situação ocorre diante da impugnação de 
lei estadual ou municipal em face de dispositivo da Constituição estadual 
que seja norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, quando 
não há a propositura de ações diretas simultâneas. Isso porque, conforme já 
analisado, diante de parâmetro de reprodução obrigatória, sempre que houver 
a propositura de duas ações diretas paralelas (uma no TJ, outra no STF), a 
decisão de mérito da ação direta julgada pelo Supremo Tribunal Federal é 
dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciá
rio, hipótese em que só caberá ao Tribunal de Justiça seguir o entendimento 

124 Pet AgR 2. 788/RJ, rei. Min. Carlos Valioso, 24. 1 0.2002. 
125 RE 376.440, rei. Min. Dias Toffoli, 30.06.2010. 
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finnado pelo STF (neste caso, obviamente, não há que se falar no cabimento 
de recurso extraordinário). 

12.7.9. Distrito Federal 

A União possui competência para a instituição de ação direta de incons
titucionalidade de leis ou atos nonnativos editados pelo Distrito Federal em 
confronto com sua Lei Orgânica, cujo julgamento compete ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 

A competência da União para dispor sobre a organização judiciária do 
Distrito Federal tem assento constitucional, constando dos arts. 22, inciso 
XVII, e 48, inciso IX, da Carta da República. 

Portanto, vale frisar, as leis e os atos normativos distritais podem ter 
sua legitimidade aferida abstratamente em face da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, em sede de ação direta, a ser proposta perante o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 

Note-se que a dessemelhança do controle abstrato no Distrito Federal em 
relação aos estados-membros está na competência para a instituição dessa 
fiscalização abstrata. Assim, enquanto nos estados-membros a competência 
para instituir o controle abstrato pertence a esses próprios entes federados, 
na respectiva Constituição estadual, no Distrito Federal cabe à União criar 
a fiscalização abstrata das leis e atos normativos distritais em face da Lei 
Orgânica, pois somente ela dispõe de competência para legislar sobre a 
organização do Poder Judiciário no Distrito Federal, por força do art. 22, 
inciso XVII, da Constituição Federal. 

No Distrito Federal, portanto, o controle abstrato não é instituído pela 
Câmara Legislativa e não está vazado em sua Lei Orgânica, mas sim em lei 
federal, editada pelo Congresso Nacional, em razão do art. 22, inciso XVII, 
da Constituição Federal . 1 26 

12.7. 10. Representação interventiva 

A Constituição Federal prevê, também, a instituição pelos estados-mem
bros da denominada representação interventiva (ADI interventiva), destinada 
a legitimar eventual intervenção do estado nos seus municípios, nas estritas 
hipóteses constitucionalmente admitidas. 

126 O controle abstrato das leis e atos normativos do Distrito Federal em face da sua Lei 
Orgánica está disciplinado na Lei 1 1 .697/2008. 
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Reza o art. 35, IV, da Constituição Federal que os estados poderão intervir 
nos seus municípios caso o Tribunal de Justiça dê provimento à represen
tação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição 
estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

Uma vez instituída a representação interventiva estadual, a legitimação 
para sua propositura é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, chefe do 
Ministério Público estadual (CF, 1 29, IV). 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Tribunal 
de Justiça na representação interventiva para viabilizar a intervenção estadual 
no município reveste-se de caráter político-administrativo, sendo, portanto, de
finitiva. Assim, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na representação 
interventiva estadual não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. 127 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

NORMAS FEDERAIS 
E ESTADUAIS PÓS. 
-CONSTITUCIONAIS 

SOMENTE NORMAS 
FEDERAIS PÓS· 

-CONSTITUCIONAIS 

NORMAS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS INCLUSIVE 
PRIÕ·CONSTITUCIONAIS 

CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL 

NO TJ 1----� 

NORMAS 
ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS 

127 STF, Súmula 637: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça 
que defere pedido de intervenção estadual em Municlpio. • 
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DEFESA D'O ESTADO E DAS 
INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. 

1. I NTRODUÇÃO 

Em um Estado democrático de direito, o texto constitucional protege 
valores dos mais diferentes grupos da sociedade e estabelece uma distribuição 
de poderes entre eles, de tal sorte que haja um equilíbrio estável de forças, 
em que nenhum desses grupos possa dominar os demais, tampouco romper 
o equilíbrio constitucionalmente desejado. 

Esse equilíbrio de forças é o que caracteriza - e preserva - a ordem 
jurídica constitucional. Assim, enquanto a concorrência entre os diferentes 
grupos estiver ocorrendo dentro dos limites constitucionais, a democracia e as 
instituições do Estado estarão preservadas. Entretanto, quando a competição 
entre os grupos sociais extrapola os parâmetros jurídicos preestabelecidos, 
surge a chamada crise constitucional, que, se não for bem administrada, 
provocará o rompimento do equilíbrio constitucional, fragilizando as insti
tuições democráticas. 

Esse equilíbrio constitucional - delineado constitucionalmente tendo em 
vista as situações de normalidade da vida do Estado - poderá também ser 
afetado por situações outras que não a desarmonia entre os grupos sociais, 
como a guerra externa ou agressão armada estrangeira ou calamidades de 
grandes proporções na natureza. 

Constatada uma situação de crise constitucional, a Constituição Federal 
de 1 988 autoriza a adoção de certas medidas de exceção - estado de defesa 
e estado de sítio -, com o fim de fazer frente à anormalidade manifestada e 
restabelecer a ordem. Durante a execução dessas medidas, o poder de r«pr��-' 
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são do Estado é ampliado, mediante a autorização para que sejam impostas 
aos indivíduos restrições e suspensões de certas garantias fundamentais, em 
locais específicos e por prazo certo, sempre no intuito de restabelecer a 
normalidade constitucional. 

Enfim, quando uma dessas situações de exceção se instaura, manifesta-se 
o chamado sistema constitucional das crises, assim considerado "o con
junto ordenado de nonnas constitucionais, que, informadas pelos princípios 
da necessidade e temporaLidade, tem por objeto as situações de crises e por 
finalidade a mantença ou o restabelecimento da normalidade constitucional".1 

Antes de examinarmos as regras constitucionais acerca das medidas de 
exceção - estado de defesa e estado de sítio -, é importantíssimo ressaltar que 
durante a execução dessas medidas excepcionais não impera o arbítrio do Estado, 
haja vista que este só poderá agir nos estritos termos e limites estabelecidos 
pela Constituição da República. Significa dizer que toda a atuação do Estado 
deve fiel obediência aos requisitos e limites impostos pela Constituição, sob 
pena de nulidade e da ulterior responsabilização política, criminal e cível dos 
executores da medida. Signmca., também, que nem todos os direitos e garantias 
fundamentais dos indivíduos poderão ser restringidos ou suspensos, mas tão 
somente aqueles em relação aos quais há expressa autorização constitucional. 
Valores fundamentais como o direito à vida, à dignidade humana, à honra, ao 
acesso ao Poder Judiciário etc. deverão ser preservados, pois, como se disse 
acima, não se trata oo situação de arbítrio estatal, mas sim de uma legalidade 
extraordinária, minuciosamente regrada na Constituição Federal. 

Exatamente por esse motivo, segundo entendimento doutrinário cediço, a 
execução dessas medidas excepcionais só será validada se estiverem presen
tes, pelo menos, três requisitos: (a) necessidade (as medidas só deverão ser 
decretadas diante de situações fáticas cuja gravidade tome imprescindível a 
sua adoção); (b) temporal3dade (as medidas deverão vigorar somente pelo 
prazo necessário ao restabelecimento da normalidade, sob pena de se con
verterem em arbítrio ou ditadura); (c) obediência irrestrita aos comandos 
constitucionais (a atuação do Estado deverá obedecer fielmente às regras 
e limites constitucionais, oob pena de ulterior responsabilização - política, 
criminal e cível - deos executores). 

2. ESTADO DE DEFESA 

Estabelece a Constituição Federal que o Presidente da República pode, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decre-

• Aricê Moacyr Amaral Santos, citado por José Afonso da Silva. 
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tar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por 
grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de 
grandes proporções na natureza (art. 136). 

2.1. Pressupostos 

São duas, portanto, as situações excepcionais que autorizam a decretação 
do estado de defesa, a saber: 

a) a existência de grave e iminente instabilidade institucional que ameace a 
ordem pública ou a paz social; 

b) a manifestação de calamidades de grandes proporções na natureza, que 
atinjam a ordem pública ou a paz social. 

O estado de defesa é medida de exceção mais branda do que o estado 
de sítio, adiante estudado, e corresponde às antigas medidas de emergência, 
que vigoravam no regime constitucional pretérito. Seu objetivo é restabelecer 
a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza 
(note-se que não é qualquer calamidade pública que legitima a decretação 
do estado de defesa; a Constituição exige que o estado de calamidade seja 
de grande proporção e que, ademais, gere situação de grave perturbação à 
ordem pública ou à ordem social). 

Como medida mais branda, não exige autorização p révia do Congres
so Nacional para a sua decretação. O Presidente da República a decreta 
e, ulteriormente, dentro de vinte e quatro horas, submete o ato com a 
respectiva justificação à apreciação do Congresso Nacional, que decidirá 
por maioria absoluta. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado 
extraordinariamente, no prazo de cinco dias, devendo apreciar o decreto 
no prazo de dez dias contados do seu recebimento e continuar funcionando 
enquanto vigorar o estado de defesa. Na apreciação da medida, o Congresso 
Nacional concluirá por sua aprovação ou por sua rejeição. Se aprovada a 
medida, prossegue sua execução; se rejeitada, cessarão imediatamente os 
seus efeitos, sem prejuízo da apuração da responsabi lidade pelos ilícitos 
cometidos pelos seus executores. 

Entretanto, a decretação do estado de defesa exige a prévia audiência 
do Conselho da República (CF, arts. 89 e 90) e do Conselho de Defesa 
Nacional (CF, art. 91 ). A manifestação desses dois Conselhos é obrigatória, 
sob pena da inconstitucionalidade da decretação do estado de defesa. Por�m, 
a manifestação deles é meramente opinativa, não vinculante. Significa .que 
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mesmo tais Conselhos opinando contra a decretação da medida, o Presidente 
da República poderá decretá-la, se assim entender conveniente. 

O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 
duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos 
e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, na forma comentada 
adiante. 

2.2. Prazo 

O prazo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a trinta 
dias, admitida uma única prorrogação, por igual período (ou por período 
menor), se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Caso haja 
a expiração desse prazo, incluída a prorrogação, sem o restabelecimento da 
ordem pública ou da paz social, o ·remédio será a decretação do estado de 
sítio, com base na autorização prevista no art. 1 37, I, da Constituição Federal. 

2.3. Abrangência 

O estado de defesa visa a reprimir ameaças à ordem pública ou à paz 
social em locais restritos e determinados. A área a ser abrangida pelo esta
do de defesa será especificada pelo Presidente da República no decreto que 
instituir a medida. A Constituição Federal não estabelece limites objetivos 
para a definição de "locais restritos e determinados", mas uma interpretação 
sistemática do texto constitucional leva a concluir que não pode ela ter 
amplitude nacional, pois, nesse caso (isto é, no caso de comoção grave de 
repercussão nacional), a medida a ser adotada seria o estado de sítio, con
forme determina o art. 1 3  7, I, da Lei Maior. 

2.4. Medidas coercitivas 

Durante a execução do estado de defesa, temos a adoção de um regime 
especial, no qual são provisoriamente sacrificados alguns direitos e garan
tais individuais no interesse superior da ordem pública ou da paz social, 
resguardando-se, em última análise, a própria l iberdade e segurança dos 
cidadãos. Assim, durante o estado de defesa poderão vigorar, nos termos e 
limites fixados em lei,2 certas medidas coercitivas de restrição de direitos e 
garantias fundamentais dos indivíduos, dentre as seguintes: 

2 Note-se que a Constituição Federal estâ a exigir a elaboração de uma lei ordinária que 
estabeleça os termos e limites para a adoção de medidas coercivas contra as pessoas 
durante a execução do estado de defesa. 
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a) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associa
ções, de sigilo de correspondência e de sigilo de comunicação telegráfica 
e telefônica; 

b) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de ca
lamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 

Observe que as restrições previstas na letra "a" podem ser adotadas durante 
o estado de defesa decretado com fundamento em quaisquer das situações 
constitucionalmente admitidas, enquanto a ocupação e uso de bens, previstos 
na letra "b", somente poderão ser adotados na hipótese de estado de defesa 
decretado em decorrência de calamidades de grandes proporções. 

Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, 
determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamen
te ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso 
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Essa comunicação 
será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado fisico e mental 
do detido no momento de sua autuação. 

O executor da medida poderá, também, determinar a prisão de qualquer 
pessoa por outros motivos que não seja o cometimento de crime contra o 
Estado, mas, nesse caso, a prisão ou detenção não poderá ser superior a dez 
dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. 

Em qualquer caso, é vedada a incomunicabilidade do preso, a fim de 
que ele tenha possibilidade de provocar o controle judicial da legalidade 
de seu encarceramento, uma vez que, mesmo durante a medida de exceção 
constitucionalmente autorizada, deve o Estado atuar em conformidade com 
o Direito, nos estritos limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico, 
e não arbitrariamente. 

2.5. Controle 

Conforme dito antes, o estado de defesa não é situação de arbítrio, 
mas sim situação extraordinária constitucionalmente regrada. É verdade 
que o juízo de conveniência da decretação da medida cabe ao Presidente 
da República, desde que ocorra uma das situações constitucionais autoriza
doras. Mas, para decretá-la e executá-la, deverá o Presidente da República 
observar fielmente as normas constitucionais de regência, sob pena da in
constitucionalidade da medida e da responsabilização decorrente. Exatamente 
por esse motivo, a decretação do estado de defesa sujeita-se a controles 
político e jurisdicional .  

O controle político é realizado pelo Congresso Nacional, em três mo
mentos distintos. 
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Em primeiro lugar, compete ao Congresso Nacional apreciar, no prazo 
de dez dias contados do seu recebimento, o decreto que institui (ou prorroga) 
o estado de defesa, para o fim de, por maioria absoluta de seus membros, 
aprová-lo (hipótese em que prossegue a sua execução) ou rejeitá-lo (hipótese 
em que os efeitos da medida cessarão imediatamente). 

Da mesma forma, o Legislativo exerce um controle concomitante da 
execução do estado de defesa. Com efeito, determina a Constituição Federal 
que a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará 
Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar 
a execução das medidas referentes ao estado de defesa. 

Por último, o Congresso Nacional realiza um controle sucessivo (a 
posteriori) do estado de defesa, pois, após a sua cessação, as medidas apli
cadas durante a sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, 
em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das 
providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das 
restrições aplicadas. 

O controle jurisdicional é exercido pelo Poder Judiciário, tanto duran
te a execução do estado de defesa, quanto a posteriori, após a cessação 
dos efeitos da medida. Assim, durante a execução do estado de defesa, 
o Poder Judiciário poderá ser provocado para reprimir eventuais abusos 
e ilegalidades cometidos pelos executores, especialmente mediante a im
petração de mandado de segurança e habeas corpus. De igual forma, 
mesmo após a cessação do estado de defesa, o Poder Judiciário poderá 
ser chamado a apurar a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus 
executores ou agentes. 

Entretanto, cabe ressaltar que a doutrina e jurisprudência convergem 
em afirmar que a fiscalização jurisdicional do estado de defesa deverá se 
restringir ao chamado controle de legalidade. Significa dizer que o Poder 
Judiciário não dispõe de competência para o exame do juízo de conveniên
cia e oportunidade do Presidente da República para a decretação do estado 
de defesa. Esse ato discricionário do Presidente da República, de natureza 
essencialmente política, não se sujeita à fiscalização do Poder Judiciário. 

3. ESTADO DE SÍTIO 

Determina a Constituição Federal que o Presidente da República pode, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, so
licitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio 
nos casos de: 
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a) comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que com
provem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; ou 

b) declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangei
ra. 

O estado de sítio constitui medida mais grave do que o estado de defesa. 
Uma vez decretado, estabelece-se uma legalidade constitucional extraor
dinária, na qual é permitida a suspensão temporária de direitos e garantias 
fundamentais do indivíduo, como forma de reverter a anormalidade em curso. 

3.1. Pressupostos 

A decretação do estado de sítio exige a prévia audiência do Conselho 
da República (CF, arts. 89 e 90) e do Conselho de Defesa Nacional (CF, 
art. 9 1  ). A manifestação desses dois Conselhos é obrigatória, sob pena de 
inconstitucionalidade da decretação da medida. Porém, a manifestação deles 
é meramente opinativa, não vinculante. Significa que mesmo tais Conselhos 
opinando contra a decretação da medida, o Presidente da República poderá 
decretá-la, se obtiver a necessária autorização do Congresso Nacional, por 
maioria absoluta de seus membros. 

Ao contrário do estado de defesa, a decretação do estado de sítio exige 
prévia autorização do Congresso Nacional. Com efeito, por constituir me
dida mais grave, o Presidente da República deve solicitar a autorização do 
Congresso Nacional para decretar o estado de sítio, sob pena de absoluta 
inconstitucionalidade do ato. Ao solicitar a autorização para decretar o estado 
de sítio ou sua prorrogação, o Presidente da República relatará os motivos 
determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria 
absoluta. Caso a autorização para decretar o �stado de sítio seja solicitada 
durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, 
convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro 
de cinco dias, a fim de apreciar o ato, permanecendo em funcionamento até 
o término das medidas coercitivas. 

Desse modo, a instauração do estado de sítio depende do cumprimento 
de três requisitos formais, quais sejam: 

a) audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional; 

b) autorização do Congresso Nacional, pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, em face de solicitação fundamentada do Presidente da  
República; 

c) expedição do decreto pelo Presidente da República. 
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O decreto de estado de sítio indicará sua duração, as nonnas necessárias 
a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois 
de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas 
específicas e as áreas abrangidas. 

3.2. Duração 

A duração máxima do estado de sítio dependerá da causa de sua decre
tação, na forma a seguir explicitada. 

No caso de decretação com fundamento no inciso 1 do art. 137  - como
ção grave de repercussão nacional ou ineficácia de medida tomada durante o 
estado de defesa -, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 
trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior a trinta dias. Veja 
que a expressão constitucional ·"de cada vez" pennite sucessivas prorrogações 
do estado de sítio, desde que cada uma das prorrogações não ultrapasse o 
prazo de trinta dias. Vale lembrar, ainda, que cada prorrogação deverá ser 
fundamentada pelo Presidente da República e previamente autorizada pelo 
Congresso Nacional, por maioria absoluta dos seus membros. 

Caso o estado de sítio seja decretado com fundamento nas situações 
autorizadoras do inciso II do art. 1 37 - declaração de estado de guerra ou 
resposta a agressão annada estrangeira -, poderá a medida ser decretada por 
todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão annada estrangeira. 

3.3. Abrangência 

Estabelece a Constituição Federal que, depois de publicado o decreto de 
instituição do estado de sítio, o Presidente da República designará o executor 
das medidas específicas e as áreas abrangidas. Dessa fonna, as áreas abrangidas 
pelo estado de sítio não precisarão constar, especificamente, do decreto que o 
instituir, devendo ser ulteriormente designadas pelo Presidente da República. 

Em verdade, a motivação para a decretação do estado de sítio será, em 
regra, uma anonnalidade de caráter nacional (em princípio, na hipótese de 
a anormalidade atingir apenas locais restritos e determinados, será cabível 
apenas a decretação do estado de defesa). Não obstante, apesar de os pres
supostos para a decretação de estado de sítio serem situações de alcance ou 
repercussão nacional, as medidas coercitivas não necessariamente abrangerão 
todas as áreas do território nacional (mas podem ter tal abrangência, se ne
cessário, diferentemente do que ocorre na decretação de estado de defesa). 
Sejam quais forem as áreas abrangidas pelas medidas, repita-se, o Presidente 
da República só precisa designá-las depois de editado o decreto de instituição 
do estado de sítio. 
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3.4. Medidas coercitivas 
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As medidas coercitivas que poderão ser tomadas contra as pessoas tam
bém dependerão da causa que fundamentou a decretação do estado de sítio. 

Assim, se o estado de sítio for decretado com fundamento no inciso I 
do art. 1 3  7 - comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia das me
didas tomadas durante o estado de defesa -, só poderão ser adotadas contra 
as pessoas as seguintes medidas: 

a) obrigação de permanência em localidade determinada; 

b) detenção em edificio não destinado a acusados ou condenados por crimes 
comuns; 

c) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comu
nicações, à prestação de informações e à l iberdade·de imprensa, radiodifusão 
e televisão, na forma da lei; 

d) suspensão da l iberdade de reunião; 

e) busca e apreensão em domicílio; 

f) intervenção nas empresas de serviços públicos; 

g) requisição de bens. 

Garante-se, entretanto, a manutenção de um canal ativo de comunicação 
entre a sociedade e os parlamentares, porquanto estes - que, ademais, realizam 
o controle político da execução do estado de sítio - têm amplamente assegu
rada sua liberdade de manifestação. Deveras, estabeleceu a Constituição que 
não se inclui, nas restrições cabíveis durante o estado de sítio, a possibilidade 
de vedação à difusão de pron unciamentos de parlamentares efetuados em 
suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. 

No caso de estado de sítio decretado com fundamento nas situações 
autorizadoras vazadas no inciso II do art. 1 37 - declaração de estado de 
guerra ou resposta a agressão armada estrangeira -, a Constituição Fede
ral não estabeleceu os limites que deverão ser observados na imposição 
de medidas coercitivas contra as pessoas. Significa dizer que, em tese, as 
restrições poderão ser mais amplas, atingindo outras garantias fundamen
tais além daquelas autorizadas pelo art. 1 39 para o caso de estado de sítio 
decretado com fundamento no inciso I do art. 1 37 da Carta da República. 
Mas, para que sejam adotadas tais medidas coercitivas contra as pessoas, 
será indispensável o cumprimento dos seguintes requisitos: (a) justificação 
quanto à necessidade de adoção das medidas pelo Presidente da República; 
(b) aprovação das medidas coercitivas pelo Congresso Nacional, por maioria 
absoluta de seus membros; (c) previsão expressa da adoção das medidas no 
decreto que instituir o estado de sítio. " 
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3.5. Controle 

Assim como o estado de defesa, o estado de sítio não permite arbítrio, 
haj a  vista que todo o regramento e limites impostos pela Constituição deverão 
ser respeitados, sob pena de inconstitucionalidade da medida. Assim, a fim 
de que sej am obedecidos os preceitos constitucionais, o estado de sítio se 
sujeita aos controles político e ju risdicional. 

O controle político é realizado pelo Congresso Nacional, e pode ser 
dividido em três diferentes modalidades: um controle preventivo, porquanto 
a decretação do estado de sítio depende de autorização prévia do Congresso 
Nacional; um controle concomitante, uma vez que a Mesa do Congresso 
Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 
cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas 
referentes ao estado de sítio; e um controle sucessivo, pois, logo que cesse 
o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão reportadas 
pelo Presidente da República, em mensagem, ao Congresso Nacional, com 
especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal 
dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. 

O controle jurisdicional é exercido pelo Poder Judiciário, tanto durante a 
execução do estado de sítio, quanto a posteriori, após a cessação dos efeitos 
da medida. Assim, durante a execução da medida, o Poder Judiciário poderá 
ser provocado para reprimir eventuais abusos e ilegalidades cometidas pelos 
executores, especialmente mediante a impetração de mandado de segurança 
e habeas corpus. De igual forma, mesmo após a cessação do estado de sítio, 
o Poder Judiciário poderá ser chamado a apurar a responsabilidade pelos 
ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, conforme prevê o art. 1 41 
da Constituição Federal. 

Em verdade, qualquer pessoa que se sinta prejudicada pelas medidas 
adotadas pelo Presidente da República, ou pelos executores do estado de 
sítio, com desrespeito às prescrições e limites constitucionais, poderá recorrer 
ao Poder Judiciário para responsabilizá-los e requerer a reparação do dano 
que lhe tenha sido causado. 

Entretanto, cabe ressaltar que a doutrina e jurisprudência convergem em 
afirmar que a fiscalização jurisdicional do estado de sítio deverá se restringir 
ao chamado controle de legalidade. Significa dizer que o Poder Judiciário 
não dispõe de competência para o exame do juízo de conveniência e opor
tunidade do Congresso Nacional (que autoriza a medida) e do Presidente da 
República (que decreta a medida) para a imposição do estado de sítio. Essa 
atuação discricionária do Congresso Nacional e do Presidente da República, 
de natureza essencialmente política, não se sujeita à fiscalização do Poder 
Judiciário. 
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Estado de defesa 
(art. 136) 

Situações -Ameaça à ordem 
autorizadoras pública ou à paz 

social; 

- Calamidades 
de grandes 
proporções na 
natureza. 

Competência para a Presidente da 
decretação República. 

Pressupostos - Pareceres não 
vinculantes do 
Conselho da 
República e do 
Conselho de 
Defesa Nacional; 

- Decreto do 
Presidente da 
República. 

Prazo máximo Trinta dias, 
admitida uma única 
prorrogação de, no 
máximo, mais trinta 
dias. 

Abrangência Locais restritos e 
determinados. 

Restrições a Somente poderão 
direitos e garantias ser adotadas as 
fundamentais medidas previstas 

no art. 136, § 1 .°, da 
Constituição. 

Estado de sitio 
(art.137, 1) 

-Comoção grave 
de repercussão 
nacional; 

-Ineficácia das 
medidas tomadas 
durante o estado 
de defesa. 

Presidente da 
República. 

-Pareceres não 
vinculantes do 
Conselho da 
República e do 
Conselho de 
Defesa Nacional; 

-Autorização prévia 
do Congresso 
Nacional, por 
maioria absoluta; 

-Decreto do 
Presidente da 
República. 

Trinta dias, admitidas 
prorrogações de, no 
máximo, trinta dias, 
de cada vez. 

Pode abranger 
todo o território 
nacional, devendo 
o Presidente da 
República, depois 
da publicação do 
decreto, designar 
espedflcamente as 
áreas alcançadas 
pelas medidas 
coercitivas. 

Somente poderão 
ser adotadas as 
medidas previstas 
no art. 139 da 
Constituição. 

Estado de sitio 
(art. 137, li) 

- Declaração de 
estado de guerra; 

-Resposta à 
agressão armada 
estrangeira. 

Presidente da 
República. 

- Pareceres não 
vinculantes do 
Conselho da 
República e do 
Conselho de 
Defesa Nacional; 

-Autorização prévia 
do Congresso 
Nacional, por 
maioria absoluta; 

-Decreto do 
Presidente da 
República. 

Por todo o tempo 
que perdurar a 
guerra ou a agressão 
armada estrangeira. 

Pode abranger 
todo o território 
nacional, devendo 
o Presidente da 
República, depois 
da publicação do 
decreto, designar 
especificamente as 
áreas alcançadas 
pelas medidas 
coercitivas. 

Como a Constituição 
não estabeleceu 
limites expressos, 
poderão ser 
restringidas, em tese, 
todas as garantias 
constitucionais. 
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Estado de defesa Estado de sitio Estado de sitio 
(art. 136) (art. 137, 1) (art. 137, li) 

Controle polltlco da É posterior, haja vista É prévio, pois a É prévio, pois a 
decretação que o Presidente da Constituição exige a Constituição exige a 

República decreta a autorização prévia do autorização prévia do 
medida e submete o Congresso Nacional, Congresso Nacional, 
decreto â apreciação por maioria absoluta, por maioria absoluta, 
do Congresso para a decretação da para a decretação da 
Nacional. medida. medida. 

Fiscalização poHtlca A Mesa do 
concomitante das Congresso Nacional. 
medidas ouvidos os l ideres 

partidários, 
designará comissão 

Idem. Idem. 
composta de cinco 
de seus· membros 
para acompanhar e 
fiscalizar a execução 
das medidas. 

Permanência O Congresso 
da atividade do Nacional 
Congresso Nacional permanecerá em 

Idem. Idem. 
funcionamento até o 
término das medidas 
coercitivas. 

Controle jurisdicional Pleno controle de 
legalidade, durante 
a medida e depois Idem. Idem. 
de cessada sua 
vigência. 

Responsabilidade Cessado o estado de 
dos executores e defesa ou o estado 
agentes de sitio, cessarão 

também seus efeitos, 
sem prejufzo da 

Idem. Idem. 
responsabilidade 
pelos ilfcitos 
cometidos por seus 
executores ou 
agentes. 
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Prestação de contas 
do Presidente da 
República 

Desrespeito do 
Presidente da 
República às nonnas 
constitucionais 

Estado de defesa 
(art. 136) 

Cessada a vigência, 
as medidas 
executadas serão 
relatadas pelo 
Presidente da 
República. em 
mensagem ao 
Congresso Nacional, 
com especificação 
e justificação 
das providências 
adotadas, com 
relação nominal dos 
atingidos e indicação 
das restrições 
aplicadas. 

Crime de 
responsabilidade, 
sem prejuizo das 
responsabilidades 
civis e penais. 

Estado de sitio Estado de sitio 
(art. 137, 1) (art. 137, li) 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

4. FORÇAS ARMADAS 
. . 
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Estabelece a Constituição que as Forças Armadas, integradas pela Marinha, 
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autori
dade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, 
à garantia dos Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem. 

Observe-se que a competência das forças armadas para a garantia da lei e 
da ordem é meramente subsidiária, uma vez que essas atribuições são ordina
riamente desempenhadas pelas forças da segurança pública, que compreendem 
a polícia federal e as polícias civil e militar dos estados e do Distrito Federal. 
Tanto é assim que a intervenção das forças armadas na defesa da lei e da 
ordem depende da iniciativa de um dos Poderes constitucionais, vale dizer, 
do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional ou da Presidência da 
República. Sem a provocação de um desses Poderes, a atuação das forças 
armadas na garantia da lei e da ordem pública é inconstitucional. 

Os membros das Forças Armadas são denominados militares e estão 
sob a chefia superior do Presidente da República. A Emenda Constituciqpal 
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23/1999 extinguiu os antigos Ministérios do Exército, da Aeronáutica e da 
Marinha, criando, em substituição a eles, com status de Ministro de Estado, 
os cargos de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além 
do Ministério da Defesa, a ser ocupado exclusivamente por brasileiro nato 
(art. 1 2, § 3.0, VII). Repita-se, embora os Comandantes do Exército, da 
Aeronáutica e da Marinha não sejam propriamente "Ministros de Estado", 
a referida emenda constitucional manteve o mesmo status de Ministro de 
Estado a eles, assegurando-lhes o direito ao foro especial perante o Supremo 
Tribunal Federal (art. 102, 1, "c") e o Senado Federal (art. 52, 1), além da 
prerrogativa de serem originariamente julgados perante o Superior Tribunal 
de Justiça os mandados de segurança e os habeas corpus contra atos dessas 
autoridades, bem como o habeas corpus quando tais autoridades figurarem 
como autoridade coatora (art. 1 05, 1, "b" e "c"). 

Como as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, atualmente temos o seguinte: internamente, elas se subordinam, 
hierárquica e disciplinarmente, aos respectivos Comandantes do Exército, da 
Aeronáutica e da Marinha, todos integrados no Ministério da Defesa, devendo 
ser obedientes, ainda, ao Presidente da República, que corporifica o comando 
supremo das três forças. 

Determina a Constituição que não caberá habeas corpus em relação a 
punições disciplinares militares (art. 1 42, § 2.º). 

A razão dessa vedação é que o meio militar segue regras próprias de 
conduta, de hierarquia e disciplina, bem mais rígidas do que as que impe
ram no âmbito civil, e, portanto, não faria sentido o magistrado, alheio às 
peculiaridades das corporações militares, substituir a avaliação da autoridade 
militar acerca do cabimento da imposição de uma punição disciplinar. 

Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa 
vedação há que ser interpretada com certo abrandamento, no sentido de que não 
caberá habeas corpus em relação ao mérito das punições disciplinares militares.3 

Significa dizer que a Constituição não impede a impetração de habeas 
corpus para que o Poder Judiciário examine os pressupostos de legalidade da 
medida adotada pela autoridade militar, tais como a competência da autorida
de militar, o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no regulamento 
militar, a pena suscetível de ser aplicada ao caso concreto - dentre outros. 

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem 
ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas e as leis que disponham sobre 
militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva 
(art. 6 1 ,  § 1 .0, I, e II, "f"). Aplicam-se aos militares, além das que vierem 

3 HC 70.648/RJ, 1.0 T., rei. Mln. Moreira Alves, DJU 04.03.1994. 
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a ser fixadas nessas leis de iniciativa privativa do Presidente da RepúbH� 
as seguintes disposições (art. 1 42, § 3.0): 

1 - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas ineren
tes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em 
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou refonnados, sendo
-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com 
os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Annadas; 

li - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou empre
go público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no 
art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, 
nos termos da lei;4 

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse 
em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não 
eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipó
tese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado 
ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer 
nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferên
cia para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, 
contlnuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;s 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado 
a partidos políticos; 

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado 
indigno do oficialato ou com ele incompativel, por decisão de 
tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou 
de tribunal especial, em tempo de guerra; 

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena 
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença tran
sitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no 
inciso anterior; 

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, incisos VIII, 
XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, 
XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da 
atividade militar, no art. 37, inciso XVI, allnea "c";6 

IX - (Revogado pela Emenda Constitucional 41/2003); 

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Annadas, os 
limites de idade, a estabilidade e outras condições de transfe
rência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a 

• Redação dada pela EC 77, de 11.02.2014. 
• Redação dada pela EC 77, de 11.02.2014. 
• Redação dada pela EC 77, de 11.02.2014. 
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remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos 
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, 
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos inter
nacionais e de guerra. 

Observe-se que a EC 77/201 4  - ao alterar a redação dos incisos II, III e 
VIII do § 3º do art. 1 42 - estabeleceu nova hipótese de acumulação remune
nula lícita, estendendo aos militares que atuam na área da saúde a possibilidade 
de cumulação de cargos e empregos públicos a que se refere o art. 37, inciso 
XVI, alínea "c'', da Constituição Federal. Com isso, caso haja compatibilidade 
de horários, os profissionais de saúde das Forças Armadas poderão, na forma 
da lei e com prevalência da atividade m ilitar, exercer outro cargo ou emprego 
civil, desde que privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada. 

O serviço militar é obrigatório nos termos da lei (art. 1 43). Entretanto, 
como a Constituição Federal reconhece a escusa de consciência no art. 5 .0, 
VIII, que desobriga o alistado do serviço militar obrigatório, desde que 
cumpra prestação a lternativa, compete às Forças Armadas, na forma da 
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, 
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de 
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de 
atividades de caráter essencialmente militar. 

Esse dispositivo constitucional está regulamentado pela Lei 8.239/199 1 ,  
que dispõe sobre o serviço alternativo ao serviço militar obrigatório. 
Determina a lei que cabe ao Estado-Maior das Forças Armadas, em 
coordenação com o Ministério da Defesa e os Comandantes mil itares, 
atribuir serviços alte!"flativos aos que, em tempo de paz, após alistados, 
alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter 
essencialmente militar. Ainda segundo a lei, considera-se "serviço militar 
alternativo" o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial 
ou filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de 
caráter essencialmente militar. 

O serviço alternativo será prestado em organizações militares da ati
vidade e em órgãos de formação de reservas das Forças Armadas ou em 
órgãos subordinados aos ministérios civis, mediante convênios entre estes e 
o Ministério da Defesa, desde que haj a  interesse recíproco e, também, que 
sejam atendidas as aptidões do convocado. Ao final do período de atividade 
alternativa, será conferido certificado de prestação alternativa ao serviço 
militar obrigatório, com os mesmos efeitos jurídicos do certificado de reser
vista, conferido àqueles que cumprem o serviço militar propriamente dito. 

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que o serviço militar obrigatório pode ser remunerado com valor inferior 
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ao salário mínimo , haja vista que os conscritos , na prestação do servi ço 
militar, não se enquadram como trabalhadores na acepção q ue o inciso IV 
do art. 7.º da Constituição Federal empresta ao conceito.7 Esse entendimento 
restou consol idado na Súmula Vinculante 6 do STF , nos termos seguintes : 

6 - Não viola a Constituição da República o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças pres
tadores de serviço militar inicial. 

Vale lembrar que aquele que invocar imperativo de consciência para 
furtar-se à prestação do serviço militar obrigatório (art. 5.º, VIII) e recusar
-se a cumprir a prestação a lternativa, sujeitar-se-á à suspensão dos direitos 
políticos, nos termos do art. 1 5, IV, da Consti tuição Federal. 

A Constituição prevê , ainda, uma isenção quanto ao serviço militar obri 
gatório ,  ao dispor que as mulheres e os eClesiásticos ficam isentos do serviço 
militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos , porém, a outros encargos que 
a lei lhes atribuir (art. 1 43, § 2.0). 

S. SEGURANÇA PÚBLICA 
. 

Preceitua o art. 1 44 da Constituição Federal que a segurança pública, 
dever do Estado ,  direito e responsabilidade de todos , é exercida para a pre
servação da ordem pública e da incol umidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos :  

a)  polícia federal; 
b) polícia rodoviária federal; 
c) polícia ferroviária federal; 
d) polícias civis; 
e) polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Segundo a j urisprudência do S upremo Tri bunal Federal , essa lista é taxa
tiva (numerus clausus).8 Não podem, portanto , os estados, o Distrito Federal 
e os m unicípios criar outros órgãos e incluí-los no rol dos responsáveis pela 
segurança pública. 

É verdade que a Constituição Federal permite aos municípios a criação 
de guardas m unicipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e ins
talações (a rt. 1 44, § 8.0), bem como aos estados e municípios a estruturação 
da segu ra nça viária , a ser exercida para a preservação da ordem pública e 

7 RE 570.177, rei. Min. Ricardo Lewandowski, 30.04.2008. 
• ADI 1 . 1 82, rei. Min. Eros Grau, 24. 1 1 .2005. 
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da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas (CF, art. 
144, § 1 0). Mas esses órgãos, quando instituídos, não integrarão a estrutura 
de segurança pública constitucionalmente estabelecida. 

Enfim, a segurança pública é exercida por meio de órgãos federais (Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal) e estaduais 
(Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) taxativamente 
indicados na Constitu ição Federal. Não podem os estados e municípios, 
ainda que no intuito de desempenharem atribuições que constitucionalmente 
lhes são próprias, criar novos órgãos integrantes da segurança pública. 

É importante destacar que os serviços de segurança pública devem ser 
custeados mediante a instituição de impostos, sendo vedada a criação de taxas 
para esse fim, haja vista que "segurança pública" não se enquadra no conceito 
de serviço público específico e divisível, apto a fundamentar a instituição desta 
espécie tributária, nos termos do art. 145, inciso II, da Constituição Federal. 

A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

1 - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou interna
cional e exija repressão uni forme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência; 

I I I  - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e 
de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judi
ciária da União. 

Anote-se que a competência da Polícia Federal inclui a apuração de 
infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de 
suas entidades autárquicas e empresas públicas, mas não alcança os crimes 
em detrimento de bens, serviços e interesses das sociedades de economia 
mista federais, que são apurados pelas policias civis. Assim, por exemplo, 
em caso de roubo à agência do Banco do Brasil (sociedade de economia 
mista federal), o inquérito policial deverá ser aberto por delegado da Polícia 
Civil, e não da Policia Federal. 

A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patru
lhamento ostensivo das rodovias federais. 
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A Polícia Ferroviária Federal , órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e es truturado em carreira , destina-se , na forma da lei, ao patru
lhamento ostensivo das ferrovias fe derais. 

Estabelece a Consti tuição Federal que às polícias civis, dirigidas por 
delegados de polícia de carreira , incumbem , ressalvada a competência da 
União , as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as mili ta res (art. 1 44, § 4.0). 

Observa-se , pela ressalva constante da parte final desse dispositivo , que a 
competência das polícias civis para apuração de infrações penais não alcança 
os crimes mil itares. Entretanto , segundo a jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal , a simples circunstância de ter-se o envolvimento de policiais 
militares nas investigações de crimes comuns, estranhos à atividade mili tar , 
não retira a competência da polícia civil para a investigação , hipótese em 
que não haverá deslocamento do inquérito para a polícia militar.9 

Outra importante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal , espe
cificamente em relação aos policiais civis , diz respeito ao direito consti tucional 
de greve. Sabemos que a Constituição Federal assegura o direito de greve aos 
servi dores públicos civis (art. 37, V II) e o proíbe aos militares (art. 142, § 
3 .º, IV). Como os policiais civis não são militares, sempre se entendeu que a 
eles era assegurado o direito de greve , por incidência do a rt. 37, V II, da Lei 
Maior. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento negando 
esse direito aos policiais civis , sob o argumento de que "as ativi dades desen
volvidas pela polícia civil são análogas , para esse efeito , às dos milita res , em 
relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve".1º 

Com efeito , para o Tribunal Excelso , as ativi dades das quais dependam 
a manutenção da ordem pública e a segurança pública não estão inseridas no 
elenco daquelas cujos servi dores são alcançados pelo direito de greve. Nessa 
situação - proibi dos de fazer greve - encon tram-se os policiais em geral , 
"em razão de constituírem expressão da soberania nacional , revelando-se 
braços armados da nação , garanti dores da segurança dos cidadãos , da paz e 
da tranquili dade públicas". 1 1  

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 
pública. 

Anote-se que , conforme disposto na Consti tuição Federal , a ativida de de 
polícia de segurança compreende a policia ostensiva e a polícia judiciária. A 
polícia ostensiva tem por objetivo prevenir os delitos de forma a se preservar 
a ordem pública. A polícia judiciária exerce ativi dades de investigação , de 
apuração das infraçõ�s penais e de indicação de sua autoria ,  a fim de fornecer 

• HC 89. 1 02, rei. Min. Celso de Mello, 1 2.06.2007. 
'º Rei 6.568, rei. Min. Eros Grau, 20.05.2009. 
" Ml-AgR 774/DF, rei. Min. Gilmar Mendes, 28.05.2014. 
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os elementos necessários ao Ministério Público em sua função persecutória 
das condutas criminosas. 

Em respeito a essa dualidade de competências, o Supremo Tri bunal 
Federal firmou entendimento de que ofende a Constituição Federal atribuir 
a policiais militares a função de atendimento em delegacias de polícia , nos 
municípios que não dispõem de servido r de carreira para o desempenho das 
funções de delegado. 12 

Entretanto, em que pese o fato de ser da competência da polícia judiciária 
a repressão ao tráfico de drogas, a mesma Corte entende que a circunstân
cia de haver atuado a polícia militar n ão contamina o flagrante e a busca e 
apreensão realizadas com base em mandado expedido por autoridade judicial. 
Segundo o STF, nesse caso, a atuação coaduna-se com a atividade ostensiva 
prevista como competência das polícias militares. 13 

Aos corpos de bombeiros militares, além das atri buições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civi l .  

As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Conforme vimos , a Polícia Federal , a Polícia Rodoviária Federal , a Polícia 
Ferroviária Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares 
são todos órgãos da segurança pública. Entretanto, segundo o § 6º do art. 
1 44, só as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são consi 
derados auxil iares e rese rva do Exército. Segundo a doutrina, isso significa 
que o efetivo das polícias militares e o dos corpos de bombeiros poderiam 
ser requisitados pelo Exército em situações especiais (estado de emergência 
ou em decorrência de uma guerra, por exemplo). 

No tocante ao Distrito Federal, cabe destacar o seguinte: 

a) compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 2 1 ,  XIV); 

b) lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das 
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar (art. 32, § 4.º); 

c) compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros 
das polícias civil e militar do Distrito Federal (Súmula 647 do STF). 

Uma leitura sistemática da Constituição permite concluir que compete à 
União organizar as polícias civil, militar e o corpo de bombeiros do Distrito 

1 2 ADI 3.614, rei. Mln. Cármen Lúcia, 20.09.2007. 
13 HC 9 1 .481,  rei. Min. Marco Aurélio, 1 9.08.2008. 
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Federal, bem como sobre eles legislar, mas essa competência da União não 
exclui a subordinação desses órgãos ao Governador do Distrito Federal. 

Portanto, os integrantes desses órgãos têm o seu regime, inclusive o con
cernente à remuneração, disciplinado por lei federal, editada pelo Congresso 
Nacional, e não pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não obstante, em
bora essas instituições sejam organizadas e mantidas pela União (art. 2 1 ,  XlV), 
elas estão su bordinadas ao G overnador cio Distrito Federal (art. 1 44, § 6.º). 

Estabelece a Constituição Federal que a lei disciplinará a organização e 
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira 
a garantir a eficiência de suas atividades (art. 1 44, § 7.º). 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a gestão da segurança pública esta
dual, como parte integrante da Administração Pública, é atribuição privativa do 
Governador de Estado. Logo, é da iniciativa p rivativa do Governador a lei que 
disponha sobre organização e funcionamento da segurança pública estadual. 14 

Outro entendimento importante firmado pelo Supremo Tribunal Federal 
diz respeito à proibição de outorga de foro especial por prerrogativa de 
função a delegados de polícia. Com efeito, o Tribunal firmou entendimento 
de que é vedada a outorga de foro especia l por prerrogativa el e fu nção 

a delegados e le pol ícia, sob o argumento de que há incompatibil idade entre 
a prerrogativa de foro e a efetividade de outras regras constitucionais, tendo 
em conta, principalmente, a que trata do controle externo da atividade policial 
exercido pelo Ministério Público (CF, art. 1 29, Vll) . ' 5  

Determina a Constituição Federal que a remuneração dos servidores 
policiais será fixada na forma de s u bsídio, prevista no § 4.0 do art. 39 do 
texto constitucional (art. 1 44, § 9.0). 

Por fim, o § 1 O do art. 1 44 da Constituição - introduzido pela EC 
82/20 1 4  - estabelece que a seg u ra nça viária, exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas 
vias públicas: 

1 - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, 
além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao 
cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e 
seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na fonna 
da lei. 

" ADI 2.819,  rei. Min. Eros Grau, 06.04.2005. 
15 ADI 2 .587/GO, rei. orig. Min. Maurlcio Corrêa, rei. p/ o acórdão Min. Carlos Britto, 01 . 1 2.2004. 
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Capítulo 15 

, , 
FINANÇAS PUBLICAS 

A Constituição da República dedica um capítulo às finanças públicas, 
nele dispondo, com especial ênfase, acerca do papel do banco central, dos 
princípios orçamentários, das leis orçamentárias, dos conteúdos dessas leis, 
dos prazos e do processo legislativo de sua aprovação. 

. . 
1. NORMAS GERAIS 

A Carta de 1 988 inicia o tratamento das finanças públicas, no seu art. 
1 63 ,  fazendo referência a uma importante lei complementar sobre matéria 
financeira, que disporá sobre: 

1 - finanças públicas; 

li  - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta; 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de 
crédito da União, resguardadas as características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. 
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A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente 
pelo banco centra l (aqui, grafado com minúscula mesmo, propositalmente, 
pelo legislador constituinte, pois diz respeito ao banco central da República 
Federativa do Brasil, o qual, em tese, pode ter outro nome estabelecido em 
lei), que não poderá delegar essa atribuição (CF, art. 1 64). 

É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos 
ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que  não seja instituição 
financeira (CF, art. 1 64, § 1 .0). 

Anote-se que a Constituição Federal não veda ao banco central, generi
camente, a concessão de empréstimos. A vedação diz respeito à concessão 
de empréstimos ao Tesouro Nacional ou a órgão ou entidade que não seja 
instituição financeira. Não impede, portanto, que o banco central conceda 
empréstimos a uma instituição financeira. 

O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Te
souro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de 
juros (CF, art. 164, § 2.º). 

Deve-se observar que, no tocante às relações entre o banco central 
e o Tesouro Nacional, o texto constitucional contém duas importantes 
regras: (a) o banco central não pode conceder empréstimos ao Tesouro 
Nacional; e (b) o banco central pode comprar e vender títulos de emissão 
do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a 
taxa de j uros. 

As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; 
as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades 
do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições finan
ceiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei (CF, art. 1 64, § 3 .0). 

Note-se que, no tocante à União, a regra não admite exceção: as dispo
nibilidades de caixa serão depositadas, obrigatoriamente, no banco central. 
Quanto às disponibilidades dos estados, do Distrito Federal, dos municípios 
e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele contro
ladas, serão elas depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados 
os casos que venham a ser previstos em lei, quando poderão também ser 
depositadas em instituições privadas. 

É importante ressaltar que essa lei mencionada na parte final do § 3 .º 
do art. 1 64  da Constituição - lei que preveja hipóteses em que as disponi
bilidades de caixa ali referidas poderão ser depositadas em instituições pri
vadas - deverá ser lei federal, editada pelo Congresso Nacional. Vale dizer, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios não dispõem de competência 
para estabelecer, em leis próprias, os casos em que suas disponibilidades de 
caixa poderão ser depositadas em instituições privadas. 
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2. ORÇAMENTOS . 
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Depois de estabelecer as nonnas gerais sobre finanças públicas, a Cons
tituição cuida da matéria orçamentária propriamente dita, iniciando pelas leis 
orçamentárias. 

Entretanto, antes do exame das leis orçamentárias, enumeraremos nos 
tópicos seguintes os princípios constitucionais orçamentários, haja vista que 
o conhecimento deles nos será útil para a compreensão de vários aspectos 
referentes a essas leis. 

2.1 . Princípios consti tucionais orçamentários 

Os princípios orçamentários consistem em diretrizes orientadoras do pro
cesso orçamentário, com vistas a assegurar maior estabilidade à elaboração; 
execução e controle do orçamento público. 

2. 7. 7 .  Princípio da anualidade 

Reza o princípio da anualidade (ou da periodicidade) que o orçamento 
deve ser elaborado e autorizado para o período de um exercício fi nanceiro 
(um ano). 

Cumpre destacar que esse exercício financeiro (de duração de um ano) 
pode, ou não, coincidir com o ano civil. No Brasil ,  atualmente, o exercício 
financeiro coincide com o ano civil, por força do art. 34 da Lei 4.320/ 1 964. 

O princípio da anualidade (orçamentária) não pode ser confundido com o 
antigo princípio da anualidade tributária (presente na Constituição de 1 946), que 
não admitia a cobrança de tributo em cada exercício sem prévia autorização na lei 
orçamentária anual (LOA). Esse princípio tributário não existe na Constituição 
Federal de 1 988. Na vigente Constituição, temos o princípio da anterioridade 
tributária, previsto no art. 1 50, III, "b", que não é um princípio orçamentário 
- tampouco se confunde com o antigo postulado da anualidade tributária. 

Por fim, é oportuno mencionar que o Plano Plurianual  ( P PA), que tem 
duração de q uatro anos, não contraria o princípio da an ualidade, haja 
vista que o PPA constitui mero plano estratégico, que será, posteriormente, 
materializado, em leis orçamentárias anuais. 

2. 7.2. Princípio da universalidade 

O princípio da universalidade (ou da globalização) - previsto no art. 1 65,  
§ 5 .º, da Constituição Federal - impõe que o orçamento contenha todas as 
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receitas e despesas referentes ao ente público, englobando seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

2. 1.3. Princípio do orçamento bruto 

O princípio do orçamento bruto impõe que as despesas e receitas sejam 
incluídas no orçamento pelos seus totais (brutos), sem quaisquer deduções, 
e não pelos seus montantes líquidos. 

2. 7.4. Princípio da unidade 

O princípio da unidade (ou da total idade) estabelece que o orçamento 
deve ser uno, vale dizer, para cada ente federado deverá existir apenas u m  
orçamento por exercício financeiro. 

Essa unidade orçamentária, porém, não quer dizer "unidade documen
tal" (em um só documento), mas sim unidade finalística, de harmonização entre 
os diversos orçamentos, mesmo quando elaborados em documentos distintos. 
Assim, embora seja  fato que hoje temos diferentes documentos orçamentários 
(orçamento fiscal, orçamento de investimento etc.), a unidade orçamentária 
deve ser obrigatoriamente assegurada pela compatibil ização entre eles. 

2. 7.5. Princípio da exclusividade 

O princípio da exclusividade impõe que a lei orçamentária não poderá 
conter matéria estranha à previsão de receitas e à fixação das despesas. 
Evita-se, com isso, que a lei orçamentária contenha normas pertencentes a 
outros ramos jurídicos, sem pertinência com matéria orçamentária (os cha
mados "orçamentos rabilongos" ou "caudas orçamentárias"). 

O princípio em comento está previsto no art. 1 65, § 8.0, da Constituição 
Federal, segundo o qual "a lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo 
na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e con
tratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 
termos da lei". 

Observe-se que o texto constitucional estabelece importante exceção ao 
princípio da exclusividade, qual seja: a possibilidade da ex istência, na lei 
orçamentária anual, de créditos suplementares e contratação de operações 
de crédito, ainda que por antecipação de receita. 
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2. 7 .6 .  Princípio da quantificação dos créditos orçamentários 
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O princípio da quantificação dos créditos orçamentários - previsto no 
art. 1 67, VII, da Constituição - proíbe a concessão ou utilização de créditos 
ilimitados. 

Esse princípio não ad mite exceções, ou seja, não há situação alguma 
na qual seja legítima a concessão ou a utilização de créditos ilimitados, sem 
valor determinado. 

2. 7 .1 Princípio da especificação 

O princípio da especificação (da especialização ou da discriminação) 
impõe que as receitas e despesas sejam especificadas (discriminadas), de

. monstrando a origem e a aplicação dos recursos. 

2. 7.8. Princípio da publicidade 

O princípio da publicidade - previsto no art. 37 da Constituição Fede
ral - possui, também, uma vertente orçamentária, haja vista que as decisões 
envolvendo matéria orçamentária devem ser publicadas em ó rgão da im
prensa oficial, a fim de permitir o controle, a fiscalização da aplicação dos 
recursos da sociedade. 

2. 1 .9. Princípio da legalidade 

O princípio da legalidade impõe que todas as leis orçamentárias (PPA, 
LDO e LOA) e os créditos adicionais devem ser veiculados por leis (ou atos 
equivalentes, como a medida provisória, no caso dos créditos extraordinários). 

2. 1. 10. Princípio da não afetação 

O princípio da não afetação - vazado no art. 1 67, IV, da Carta Política 
- proíbe a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
exceto nas hipóteses taxativamente admitidas pela Constituição Federal. 

Cabe frisar que há importantes exceções a esse princípio, isto é, a própria 
Constituição enumera situações em que é admitida a vinculação da receita 
de impostos a órgãos, fundos ou despesas específicos, a saber: 
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a) a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os 
arts. 1 58 e 1 59; 

b) a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde (CF, 
art. 1 98, § 2 .0); 

c) a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino 
(CF, art. 2 12); 

d) a destinação de recursos para realização de atividades da administração 
tributária (CF, art. 37, XXII); 

e) para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita - ARO (CF, art. 1 65, § 8.º); 

f) para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento 
de débitos para com esta. 

2. 1. 1 1. Princípio da programação 

O princípio da programação determina que o orçamento seja estruturado 
em programas, alinhando-se à finalidade do plano plurianual e aos programas 
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 

2.7. 12. Princípio da clareza 

O princípio da clareza impõe que o orçamento público seja apresentado 
em linguagem clara, ordenada e compreensível a todas as pessoas que 
tenham interesse em matéria orçamentária. 

2.1. 13. Princípio do equilíbrio orçamentário 

O principio do equilibrio orçamentário tem por preocupação evitar um 
endividamento descontrolado do ente público, orientando que as despesas 
autorizadas não sejam superiores à previsão das receitas. 

Modernamente, porém, a maioria dos Estados admite a existência de 
déficit orçamentário (receitas menores do que as despesas). Entre nós, a 
Constituição Federal não impõe a obrigatoriedade de observância do 
equilíbrio orçamentário (isto é, o texto constitucional não veda, peremp
toriamente, o déficit orçamentário). 

2.1. 74. Princípio da proibição do estorno 

O principio da proibição do estorno estabelece que, em regra, o admi
nistrador público não  pode transpor, remanejar ou transferir recu rsos 
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ele u m a  categoria ele programação p a ra ou tra, ou de u m  ó rgão para 
outro . 

Está presente na Constituição Federal de 1 988, que veda a transposição, 
o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de pro
gramação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa (art. 1 67, VI). 

Observe que esse postulado não tem natureza absoluta , haja vista que a 
transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos são admitidos, 
desde que haja prévia autorização legislativa. 

2.2. Leis orçamentárias 

O art. 1 65 da Constituição prevê a existência de três leis orçamentárias, 
a saber: 

· · 

a) o plano plurianual (PPA); 

b) a lei de diretrizes orçamentárias (LDO); e 

e) a lei orçamentária anual (LOA). 

É importante destacar que essas três "leis orçamentárias" são leis or
dinárias e que todas elas são da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo . 

Cabe observar, ainda, que o PPA e a LDO são leis orçamentárias "no
vas" no Brasil, isto é, só foram introduzidas em nosso ordenamento pela 
Constituição Federal de 1 988. 

O Texto Magno estabelece que a vigência e os prazos dessas leis orça
mentárias deverão ser fixados em lei complementar (art. 1 65, § 9.0). Como 
essa lei complementar não foi editada, ainda prevalecem as regras transitórias 
constantes do art. 35, § 2.0, do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias (ADCT), que são as seguintes: 

1 - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final 
do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial sub
sequente, será encaminhado até quatro meses antes do encer
ramento do primeiro exercício financeiro (até 31 de agosto) e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa 
(até 22 de dezembro); 

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será en
caminhado até oito meses e meio antes do encerramento do 
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Lei 

PPA e 
LOA 

LDO 

exercício financeiro (até 15 de abril) e devolvido para sanção 
até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa 
(até 17 de julho); 

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado 
até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro 
(até 31 de agosto) e devolvido para sanção até o encerramento 
da sessão legislativa (até 22 de dezembro). 

Envio do projeto pelo Chefe do Devolução pelo Legislativo para 
Executivo sanção presidencial 

Até quatro meses antes do 
Até o encerramento da sessão legislativa encerramento do exerclclo 
(até 22.12)  

financeiro (até 31 .08) 

Até oito meses e meio antes 
Até o encerramento do primeiro periodo 

do encerramento do exerciclo 
flnancelro (até 1 5.04) 

da. sessão legislativa (até 1 7.07) 

2.2. 7. Plano plurianual (PPA) 

O plano p lurianual (PPA) estabelecerá, de fonna regionalizada, as di
retrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada (CF, art. 1 65, § l .º). 

Em verdade, o PPA constitui um verdadeiro "plano de governo" para 
os quatro exercícios financeiros subsequentes. Conforme veremos a seguir, 
é a partir dele que são definidos os conteúdos das demais leis orçamentárias 
(LDO e LOA), vale dizer, todas as leis e atos de natureza orçamentária 
deverão ser compatíveis com o disposto no PPA .  

Conforme visto anteriormente, o Presidente d a  República deverá encami
nhar o projeto de lei do PPA ao Poder Legislativo até 31 de agosto (quatro 
meses antes do encerramento do exercício financeiro) do primeiro ano do 
mandato presidencial. Uma vez aprovado, o PPA terá vigência até o fina l  
do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente 
(ADCT, art. 35, § 2.0). 

Vale frisar este ponto: a vigência do PPA não coincide com o mandato 
do Presidente da República . Nos dias atuais, considerando-se o mandato 
presidencial de quatro anos (CF, art. 82), a vigência do PPA alcança os três 
ú ltimos exercícios financeiros do mandato presidencial em que aprovado o 
projeto e o primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subse
quente. Ou sej a: o último ano de vigência do PPA será o primeiro ano do 
mandato presidencial subsequente ! 
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Na prática, significa dizer que, quando empossado, o Presidente da Repú
blica governa o seu primeiro ano de mandato com base no PPA aprovado 
no governo antecedente - e, ademais, terá oito meses (até 3 1  de agosto) 
para encaminhar ao Legislativo o projeto de lei do novo PPA, que vigerá 
até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial sub
sequente. Com isso, pretende-se assegurar a continuidade do planejamento 
governamental, pois se exige que o novo governo mantenha, em certa medida, 
as orientações estabelecidas pelo governo anterior. 

Nenhum investimento cuja execução u ltrapasse u m  exercício finan
ceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano p lurianual (PPA), 
ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade 
(CF, art. 1 67, § ! .º). 

Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional (CF, art. 1 65, § 4.0). 

2.2.2. Lei de diretrizes orçamentórias (LDO) 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (CF, art. 
1 65, § 2 .º). 

Em resumo, podemos afirmar que foram constitucionalmente reservadas 
à LDO as seguintes funções: 

a) indicar as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; 

b) orientar a elaboração da LOA; 

c) dispor sobre as alterações na legislação tributária; e 

d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

A LDO cumpre, ainda, um importante papel no tocante ao aumento 
da despesa com pessoal, haja vista que a concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da administração direta 
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ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 
só poderão ocorrer se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias (CF, art. 1 69, § 1 .0, II). 

O Presidente da República deverá encaminhar o projeto da LDO ao Poder 
Legislativo até 1 5  de abril, que deverá aprová-lo e devolvê-lo para sanção 
até o encerramento do primeiro período legislativo, isto é, até J 7 de j ulho. 
Como meio de fazer valer essa determinação constitucional, o legislador 
constituinte estabeleceu que a sessão legislativa não sení interrompida 
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, 
§ 2. º). Enfim, caso o projeto de LDO não esteja  aprovado em 17 de julho, 
os congressistas não entrarão em recesso! 

2.2.3. Lei orçamentária anual (LOA) 

A lei orçamentária anual compreenderá: 

1 - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo poder público. 

Vale frisar que o PPA, a LDO e a LOA são leis proximamente relacio
nadas, conforme exposto nos parágrafos seguintes. 

Primeiro, a lei do PPA estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de du ração continuada. Observe-se que essa lei terá vigência 
até o final do primeiro exercício financeiro do primeiro mandato presi
dencial subsequente, ou seja, ela ultrapassa o mandato presidencial em que 
aprovada e vige até o final do primeiro ano do mandato presidencial seguinte. 

Em seguida, temos a LDO - elaborada em consonância com as diretrizes, 
objetivos e metas constantes do PPA -, que indicará as metas e priorida
des para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelecerá a p olítica de aplicação das agências financeiras oficiais ele 
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fomento. A LDO funciona, assim, como uma "lei intermediária" entre o 
planejamento (PPA) e o orçamento (LOA). 

Por fim,  temos a LOA - elaborada em consonância com as metas e 
diretrizes apontadas na LDO -, contemplando os três orçamentos (fiscal, 
de investimento e da seguridade social)  para o exercício financeiro sub
sequente. 

Os orçamentos fiscal e de investimento - mas não o da seguridade 
social ! -, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções 
a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional 
(CF, art. 1 65 ,  § 7.º). 

Iniciado o exercício financeiro, o Poder Executivo publicará, até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária (CF, art. 1 65 ,  § 3 .0). 

Por fim, cabe destacar que o projeto de lei orçamentária - encaminhado 
pelo Chefe do Executivo ao Legislativo - será acompanhado de demons
trativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e beneficios de natureza financeira, 
tributária e creditícia (CF, art. 1 65, § 6.º). 

2.3. Lei complementar sobre matéria orçamentária 

Além das três leis (ordinárias) orçamentárias de cunho transitório (PPA, 
LDO e LOA), o art. 1 65 ,  § 9.0, da Constituição prevê a edição de uma lei 
complementar, de caráter permanente, que disporá sobre matéria orçamen
tária, cabendo a ela: 

a) dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e 
a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual; 

b) estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta 
e indireta, bem como condições para a instituição e o funcionamento de 
fundos. 

Note-se que a própria elaboração das três leis orçamentárias deverá 
observar as disposições contidas nessa lei complementar. Igualmente, os 
prazos anteriormente estudados para o envio e a aprovação das leis orçamen
tárias estão hoje fixados no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) até que venha a ser editada tal lei complementar, que, então, os fixará. 

Pois bem, mais de vinte anos depois da promulgação da Constituição 
Federal de 1 988, essa lei complementar ainda não foi editada. Em razão 
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dessa omissão legislativa, parte dessas matérias encontra-se atualmente regu
lada na Lei 4.320/1 964, recepcionada pela vigente Constituição. 

É muito importante destacar que, como esse dispositivo constitucional 
(art. 1 65, § 9.0) exige lei complementar para a disciplina das matérias nele 
indicadas, firmou-se o entendimento de que a Lei 4.320/1 964 constitui nonna 
materialmente complementar quando trata de tais matérias. Em outras pala
vras: embora editada como lei ordinária, a Lei 4.320/1 964 foi recepcionada 
pela Constituição Federal de 1 988 com força (status) de lei complementar. 

2.4. Processo legislativo das leis orçamentárias 

Embora as três leis orçamentárias sejam leis ordinárias, elas não são 
aprovadas segundo o processo legislativo constitucional aplicável às demais 
leis ordinárias. O processo legislativo dessas leis obedece a regramento pró-
prio, explicitado nos parágrafos seg\Jintes. 

· 

Reza a Constituição que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na fonna do 
regimento comum (CF, art. 1 66). 

O § 1 .0 do art. 1 66 dispõe, ainda, que caberá a uma Comissão mista 
permanente de senadores e deputados: 

a) examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual ,  
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

b) examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais previstos na Constituição e exercer o acompanhamento e a fis
calização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do 
Congresso Nacional e de suas Casas. 

As emendas aos projetos de leis orçamentárias serão apresentadas na 
Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na fonna re
gimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

Quando estudamos, nesta obra, o processo legislativo das leis ordinárias, 
vimos que, se o projeto de lei é apresentado pelo Presidente da Repúbli
ca, a discussão e a votação terão início, obrigatoriamente, na Câmara dos 
Deputados (Casa iniciadora). Em seguida, se aprovado o projeto por essa 
Casa Legislativa, será ele encaminhado ao Senado Federal, para revisão 
(Casa revisora). Em caso de aprovação pelo Senado Federal, o projeto será 
encaminhado ao Presidente da República, para sanção ou veto. Se o projeto 
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for emendado pelo Senado Federal, retornará à Câmara dos Deputados, 
para o exame das emendas e posterior envio ao Presidente da República, 
para sanção ou veto. 

Pois bem, no processo legislativo das leis orçamentárias (PPA, LDO, 
LOA e os créditos adicionais) não há esse trâmite, embora se trate, repita
-se, de leis ordinárias. Em verdade, o projeto dessas leis orçamentárias é 
instruído somente na Comissão Mista de Orçamento. Essa Comissão é que 
receberá os pareceres das Comissões temáticas das duas Casas Legisla
tivas e as emendas parlamentares e, em seguida, emitirá o seu parecer, 
encaminhando-o, juntamente com o projeto, para votação pelo Plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional, em sessão conjunta. Ao final, na sessão 
conjunta do Congresso Nacional - e não unicameral! -, se o projeto obtiver 
maioria simples de votos, estará aprovado (como se trata de sessão conjunta, 
o cômputo dessa maioria simples se dá em separado, isto é, senadores e 
deputados votam separadamente). 

Consideradas essas dessemelhanças, apl icam-se à aprovação dos pro
jetos de leis orçamentárias as demais n ormas relativas ao processo le
gislativo comum, que regem a aprovação das leis ordinárias em geral (CF, 
art. 1 66, § 7.0). 

2.4. 1 .  Emendas aos projetos de leis orçamentárias 

Confonne dito anterionnente, é possível ao Legislativo emendar q uais
quer projetos de matérias orçamentárias. As emendas parlamentares serão 
apresentadas à Comissão Mista de Orçamento, que sobre elas emitirá 
parecer, para posterior apreciação pelo Plenário do Congresso Nacional, 
em sessão conjunta. 

Entretanto, no tocante ao projeto da lei orçamentária anual (LOA), o 
art. 1 66, § 3.º, da Constituição estabelece importantes restrições ao poder 
de emenda dos parlamentares, nestes tennos: 

§ 3 .0 As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compativeis com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que in
cidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 
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e) transferências tributárias constitucionais para Estados, Mu
nicípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

Pelo inciso II, percebe-se que, para novas despesas poderem ser propostas 
por meio de emenda parlamentar, deverão ser anuladas despesas inicialmente 
previstas no projeto encaminhado pelo Presidente da República, a fim de 
"liberar" recursos suficientes. 

Ademais, não é toda despesa indicada pelo Presidente da República 
q ue poderá ser anulada, haja vista que o texto constitucional não permite a 
anulação de despesas relativas a dotações para pessoal e seus encargos, serviçb 
da dívida e transferências tributárias constitucionais para os entes federados. 

Além das emendas propostas pelo Legislativo, o próprio Chefe do 
Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional p ropondo 
modificação nos projetos de leis orçamentárias por ele anteriormente 
encaminhados. Entretanto, há um limite para essa proposta de modificação 
nos projetos de lei: o Presidente da República somente poderá enviar tal 
mensagem enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte 
cuja alteração ele pretende propor (CF, art. 1 66, § 5 .º). 

As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão 
ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual (CF, art. 
1 66, § 4.0). 

Na hipótese de remanescerem, em razão de veto, emenda ou rejeição 
do projeto de lei orçamentária anual, recursos sem despesas correspondentes, 
poderão eles ser u tilizados, confonne o caso, mediante créditos especiais 
ou s uplementares, com prévia e específica autorização legislativa (CF, 
art. 1 66, § 8.0). 

2.5. Vedações constitucionais 

O art. 167 da Constituição estabelece importantes vedações em matéria 
orçamentária. Pela sua relevância, o dispositivo merece ser transcrito (des
taques nossos): 

Art. 167. São vedados: 

1 - o inicio de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual; 
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II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações di
retas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

III - a realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 1 58 e 1 59, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manuten
ção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, respectivamente, 
pelos arts. 1 98, § 2.0, 2 1 2  e 37, XXII , e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de receita, previstas· no 
art. 1 65, § 8.º, bem como o disposto no § 4.0 deste artigo; 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos cor
respondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 

VII - a concessão ou util ização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa especifica, de 
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no art. 1 65, § 5.0; 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia · 
autorização legislativa; 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de 
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Go
vernos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para 
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais de que trata o art. 1 95, 1, "a", e II, para a realização 
de despesas distintas do pagamento de beneficios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201 .  

985 

A importância dessas vedações faz necessário examinannos mais deti
damente os principais comandos desse di�positivo constitucional, confonne 
passamos a expor. 
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- Art. 1 67, 1 
Esse dispositivo veda o início de programa ou projetos não incluídos na 

LOA. Sabemos que é possível que projetos ou programas incluídos no PPA 
não constem da LOA de detenninado exercício, tendo em vista as prioridades 
fixadas pela LDO. Nesse caso, o programa ou projeto não incluído na 
LOA não poderá ser executado. 

- Art. 167, II 

Esse dispositivo relaciona-se com o princípio orçamentário do equ ilí
brio, e tem por fim assegurar a manutenção de uma boa situação financeira 
do ente público, evitando-se um indevido endividamento. 

- Art. 1 67, I I I  

Esse dispositivo cuida d a  chamada regra d e  ouro das finanças públicas, 
segundo a qual o ente público não deve se endividar mais do que o neceso 
sário para realizar suas despesas de capital (investimentos, principalmente), 
pois só estas gerarão resultados que serão, também, usufruídos pelas gerações 
futuras. O endividamento para pagamento de despesas correntes deve ser 
evitado (despesas com pessoal, por exemplo), haja vista que estas se referem 
a gastos imediatos, que não deveriam penalizar os contribuintes futuros. 

Entretanto, há uma situação em que a Constituição autoriza que a regra 
de ouro seja afastada: se o Legislativo aprovar, por maioria absoluta de 
votos, créditos suplementares ou especiais com finalidade específica. 

- Art. 1 67, IV 

Esse dispositivo estabelece o princípio orçamentário da não vinculação 
(ou da não afetação) da receita de impostos. Há, entretanto, seis importantes 
exceções a esse princípio, isto é, situações em que a própria Constituição 
autoriza a vinculação da receita de impostos, quais sejam: 

a) as repartições constitucionais do produto da arrecadação de impostos pre
vistas nos arts. 1 58 e 1 59; 

b) a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde (CF, 
art. 1 98, § 2.º); 

e) a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino 
(CF, art. 2 1 2); 

d) a destinação de recursos para realização de atividades da administração 
tributária (CF, art. 37, XXII); 

e) para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita - ARO. (CF, art. 1 65, § 8.º); 

f) para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento 
de débitos para com esta. 
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2.6. Créditos adicionais 

987 

A Constituição admite a existência de créditos adicionais naquelas situa
ções em que os créditos orçamentários autorizados na LOA não são suficientes 
para atender às necessidades de recursos no exercício financeiro em curso. 

Os créditos adicionais podem ser de três espécies: suplementares, espe
ciais ou extraordinários. 

Os créditos suplementares visam a reforçar a dotação autorizada 
na LOA, vale dizer, destinam-se àquelas situações em que a despesa j á  
está autorizada na LOA, mas o quantitativo d e  crédito previsto se mostra 
insuficiente. 

Os créditos especiais se destinam a despesas não previstas no orçamen
to, isto é, àquelas despesas para as quais não haja  categoria de programação 
orçamentária específica. 

Essas duas espécies de créditos adicionais - suplementares e especiais -
devem ser autorizadas por lei e abertas por decreto executivo. Necessitam, 
ainda, da existência de recursos disponíveis para suportar suas despesas, e 
sua abertura deve ser precedida de exposição justificada. 

Os créditos extraordinários somente podem ser abertos para atender a 
despesas imprevisíveis e u rgen tes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública (CF, art. 1 67, § 3 .0). 

Observe-se que essa enumeração de situações que acarretam despesas 
imprevisíveis e urgentes não é exaustiva (numerus clausus), mas, sim, me
ramente exemplificativa - o texto constitucional utiliza, antes da enumera
ção, a palavra "como"! Logo, caberá ao Poder Executivo, responsável pela 
abertura dos créditos extraordinários, decidir que situações gerarão despesas 
imprevisíveis e urgentes - comparáveis a guerra, comoção interna ou cala
midade pública -, que poderão ensejar a abertura de créditos extraordinários. 
Porém, em caso de arbítrio por parte do chefe do Executivo, a abertura de 
crédito extraordinário poderá ser objeto de controle pelo Poder Jud iciário, 
se provocado a tanto. 

Por se tratar de situações imprevisíveis e urgentes, a abertura de crédito 
extraordinário não exige p révia autorização legal. Sua abertura deverá se dar 
por medida provisória, naqueles entes federados que possuam essa espécie 
normativa. No Distrito Federal, nos estados e municípios que não tenham 
adotado essa espécie normativa (em suas Constituições ou Leis Orgânicas), 
a abertura de crédito extraordinário se dá por decreto executivo. 

Ademais, ao contrário do que ocorre com os créditos suplementares e 
especiais, a abertura de créditos extraordinários não exige a indicação 
de disponibilidade de recursos. 
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Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for pro
mulgado nos últimos q uatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos 
nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente (CF, art. 1 67, § 2.º). 

Perceba-se que, em regra, os créditos adicionais deverão ser executados 
(utilizados) no curso do exercício financeiro em que forem autorizados/aber
tos. Entretanto, a Constituição Federal permite que os créditos especiais ou 
extraordinários, quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício 
(setembro, outubro, novembro ou dezembro), sejam reabertos, nos limites 
dos seus saldos, para incorporação ao orçamento do exercício financeiro 
subsequente. Por exemplo, eventuais saldos de créditos especiais ou extraordi
nários autorizados/abertos nos últimos quatros meses do exercício financeiro de 
201 4  poderão ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro de 201 5. 

Essa possibilidade de reabertura de créditos adicionais no exercício 
financeiro subsequente só existe para créditos especiais ou extraordinários, 
isto é, tal regra não alcança os créditos suplementares. 

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos 
os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser
-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês, em duodécimos, na forma 
disciplinada em lei complementar (CF, art. 1 68). 

2.7. Limites para despesa com pessoal 

A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar (CF, art. 1 69). 

A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

1 - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes; 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orça
mentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 
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Decorrido o prazo estabelecido na lei complemen tar  para a adaptação 
aos parâmetros nela previstos, serão imediata mente suspensos todos os re
passes de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios que não observarem os referidos l imites (CF, art. 1 69, § 2 .º). 

Ademais, para o cumprimento desses l imites, durante o prazo fixado 
na lei complementar aludida, a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios adotarão as seguintes providências: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis . 

. Se essas duas medidas não forem suficientes para assegurar o cumprimen
to da determinação fixada na lei complementar, o servidor estável poderá 
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto 
da redução de pessoal (CF, art. 1 69,  § 4.0). 

Nessa situação, o servidor estável que perder o cargo fará jus a in
denização correspondente a um mês de remu neração por ano de serviço 
(CF, art. 1 69, § 5 .º). 

O cargo objeto da redução acima mencionada - exoneração de servidor 
não estável ou estável, para cumprimento dos limites de despesa com pessoal 
fixados em lei complementar - será considerado extinto, vedada a criação 
de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo 
prazo de quatro anos (CF, art. 1 69, § 6.º). 
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. . :lJ"RQEM ECONO'MICA E. FINANCEIRA 

1. INTRODUÇÃO 

A ideia de um Estado verdadeiramente abstencionista em matéria econômi
ca, em que a organização e a atuação do setor produtivo fossem inteiramente 
orientadas pelas forças de mercado (pela ''mão invisível" a que aludia o 
filósofo e economista escocês Adam Smith), em que os indivíduos pudessem 
exercer, sem peias, qualquer atividade econômica visando exclusivamente 
ao lucro e ao seu próprio bem-estar (sob o pressuposto de que essa livre 
atuação levaria naturalmente ao bem-estar geral), foi defendida com paixão 
pelos maiores pensadores dos séculos XVIII e XIX. 

As primeiras Constituições escritas, que marcaram o início formal do 
movimento denominado constitucionalismo (a Constituição dos Estados 
Unidos, de 1 787, e as Constituições Francesas de 179 1  e 1 793), bem como 
as Constituições que foram promulgadas ou outorgadas em toda a Europa e 
nas Américas ao longo do século XIX, assinalam o triunfo político de uma 
abrangente corrente de pensamento que sistematizou um amplo conjunto 
de axiomas concernentes a todas as esferas de atuação humana (filosóficos, 
econômicos, jurídicos etc.): o Liberalismo. 

As Constituições positivadas sob a égide do Liberalismo preocuparam-se, 
sobretudo, em declarar direitos fundamentais do indivíduo perante o Estado - co
nhecidos como direitos fundamentais de primeira geração, direitos de liberdade, 
de defesa - e em instituir mecanismos que assegurassem a limitação do poder 
do Estado (separação funcional dos poderes e formas de controle recíproco 
entre os poderes - sistema de freios e contrapesos). Os princípios básicos a 
serem respeitados eram a autonomia da vontade do indivíduo e a liberdade 
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negocial, incluída a liberdade de empresa (laissez faire). Sendo as Constitui
ções instrumentos político-jurídicos da classe burguesa hegemônica, não fazia 
qualquer sentido cogitar algo como uma "Constituição econômica". 

São sobejamente conhecidos os gravíssimos conflitos sociais que resulta
ram da adoção desse modelo de Estado. A atuação sem limites dos detentores 
do capital (e, por isso, do poder político e econômico) - representantes da 
burguesia triunfante sobre o Absolutismo, guindada ao poder pelas grandes 
revoluções liberais - simplesmente gerou para a imensa massa das popula
ções (os camponeses e o proletariado) uma situação de miséria dantesca e 
intoleráveis sofrimentos. Resultou insofismável a total incapacidade das leis 
naturais da economia e do mercado para promover a distribuição da riqueza 
produzida, pelo menos em um nível suficiente para assegurar a todos uma 
existência minimamente digna. 

A crise do Liberalismo e a superação do modelo de Estado por ele pro
posto redundaram no surgimento, de um lado, do Estado Social Democrático, 
que tem como marco as Constituições do México, de 1 9 1 7, e, sobretudo, a 
Constituição Alemã de 1 9 1 9  (República de Weimar). Em outra vertente, a 
Revolução Russa de 1 9 1 7  transformou em realidade um outro modelo - ra
dicalmente oposto ao liberal -, em que foi abolida a propriedade privada dos 
meios de produção e se adotou a total planificação da atividade econômica 
pelo Estado (abolição da livre-iniciativa): o Socialismo. 

A necessidade de atuação do Estado no setor econômico, dessarte, é hoje 
vista como um fato inelutável. As forças econômicas, quando não direciona
das de algum modo, além de solaparem a livre concorrência e acarretarem a 
concentração de quase toda a riqueza produzida pela nação nas mãos de uma 
diminuta plutocracia (em termos numéricos), podem mostrar-se extremamente 
prejudiciais à própria economia global do Estado, de que é exemplo mais 
emblemático a Grande Depressão da década de 30. Em nenhum Estado, 
atualmente, é praticado, ou mesmo propugnado, o Liberalismo puro nos 
moldes dos séculos XVIII e XIX. 

No Brasil, a Constituição de 1 934 foi a primeira a consignar princípios 
e normas sobre a ordem econômica, sob influência da Constituição Alemã de 
Weimar. Podemos dizer que essa constitucionalização da ordem econômica 
e social (ao se inserir na Constituição um título especificamente destinado à 
ordem econômica e social) foi reflexo da preocupação do legislador consti
tuinte brasileiro em fortalecer a ideologia do Estado de bem-estar social, que 
preconiza reformas progressivas em busca da convergência entre liberdade e 
igualdade, e da conciliação da democracia liberal com um ideário de vertente 
mais social. 

A Constituição de 1 988 tem como núcleo a dignidade da pessoa humana. 
Embora esse fundamento esteja enunciado junto a outros quatro, Jogo no art. 
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l .º da Carta Política, uma acurada análise sistemática de seu texto permite 
concluir que todos os preceitos constitucionais devem ser interpretados ado
tando como marco referencial a dignidade humana. 

Assim, o fato de o constituinte originário haver agrupado normas consti
tucionais em um título (Título VII), que denominou "Da Ordem Econômica 
e Financeira", só pode significar a pretensão de, juridicamente, conformar 
a realidade econômica sob a perspectiva da dignidade humana, por outras 
palavras, o ordenamento jurídico somente considerará legítima a atividade 
econômica que tenha como fundamento e objetivo garantir a todos condições 
materiais assecuratórias de uma existência digna (mínimo vital). 

As considerações do parágrafo anterior, repetimos, independem do conhe
cimento específico das normas que integram o Título VII do Texto Magno. 
Elas decorrem da concepção de Estado estruturado pelo nosso constituinte 
originário. E os princípios da · ordem econômica somente podem ser com
preendidos à luz dos princípios gerais orientadores de todo o conteúdo de 
nossa organização política. 

A Constituição vigente, promulgada em 5 de outubro de 1 988, é classi
ficada como uma Constituição tipicamente dirigente. Significa isso que ela 
não apenas cuidou da estruturação do Estado e do exercício do poder, mas 
também estabeleceu expressamente os fins que devem ser perseguidos pelo 
Estado em toda sua atuação. 

O Estado refundado pela Carta de 1 988 é um Estado Social Democrático, 
vale dizer, devem seus órgãos atuar efetivamente - mediante o desenvolvimento 
de políticas públicas ativas e prestações positivas - no intuito de se obter uma 
sociedade em que prevaleça a igualdade material, assegurando a todos, no mí
nimo, o necessário a uma existência digna (um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, vazado no inciso III do art. 3.0, é "erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais"; é 
finalidade geral da ordem econômica, plasmada no art. 1 70, caput, "assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social"). 

Nossa Constituição de 1 988 claramente originou um Estado capitalista. 
É fundamento da República o valor social da livre-iniciativa (art. 1 .0, IV). 
São fundamentos da ordem econômica, dentre outros, a livre-iniciativa, a 
propriedade privada, a livre concorrência (art. 1 70, caput, e incisos II e IV). 
Ora, conforme exposto acima, no Capitalismo, as forças econômicas, deixa
das a seu alvedrio, resultam em concentração de riqueza, anulação da livre 
concorrência e, sobretudo, em condições materiais de vida miseráveis para a 
quase totalidade da população. Dessarte, é evidente que o Estado brasileiro 
tem como uma de suas funções indeclináveis intervir no setor econômico, 
de sorte a assegurar que a riqueza produzida sej a  efetivamente um meio de 
prover a todos uma existência digna. 
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Em síntese, a Constituição de 1 988, conquanto não tenha instituído um 
Estado Socialista, tampouco fundou um Estado abstencionista nos moldes 
do Liberalismo clássico (na realidade, não existem Estados assim no mundo 
atual). Nossa ordem jurídico-política prevê e autoriza a intervenção do Es
tado no domínio econômico, de variadas formas, sempre tendo como escopo 
possibilitar que a dignidade da pessoa humana seja um fundamento efetivo 
de nossa República, e não simples retórica. 

2. MEIOS DE ATUAÇÃO DO ESTADO NA AREA ECONÔMICA 

A atuação do Estado na área econômica pode assumir duas formas básicas: 
atuação direta e atuação indireta. Essas formas de atuação na economia não 
sãc excludentes; um mesmo Estado pode atuar diretamente em determinados 
setores e. indiretamente em outros. 

Diz-se que o Estado atua diretamente na economia quando ele desem
penha o papel de agente econômico (Estado-empresário). Nesses casos, o 
Estado --' normalmente mediante pessoas jurídicas por ele constituídas e sob 
seu controle - atua, ele mesmo, na produção de bens ou na prestação de 
serviços de conteúdo econômico. A atuação direta do Estado pode verificar
-se em regime de monopólio (absorção) ou em concorrência com outras 
empresas do setor privado (participação). 

A atuação indireta do Estado na economia ocorre de diversas formas, 
visando, em linhas gerais, a corrigir as distorções que se verificam quando 
os agentes econômicos podem atuar de modo totalmente livre (merecendo 
destaque a coibição à formação de oligopólios, de cartéis, à prática de dumping 
- venda de produtos por preços inferiores aos custos -, enfim, a vedação a 
qualquer prática contrária à l ivre concorrência). As mais conhecidas formas 
de intervenção indireta do Estado na economia são, genericamente: 

( 1 )  indução: o Poder Público direciona a atuação dos agentes econômicos 
privados, incentivando determinadas atividades e desestimulando outras. A 
indução, portanto, pode ser positiva (fomento), operando-se por meio de 
beneflcios fiscais, subsídios, construção de infraestrutura, financiamento de 
projetos etc., ou pode ser negativa, consubstanciando-se, por exemplo, na 
imposição de elevadas al íquotas de tributos sobre a importação de deter
minados produtos, na tributação exacerbada de produtos industriais lesivos 
à saúde ou perigosos para a população (cigarros, bebidas, armas de fogo 
etc.), na cobrança de taxas progressivas em função do nível da poluição 
provocada por indústrias etc.; 

(2) fiscalização: é exercida primordialmente pela Administração Pública, manifes
tando-se pelo exercício do poder de polícia. O Estado condiciona determinados 
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comportamentos dos particulares, proibe outros, aplica sanções pelo descumpri
mento de suas determinações, enfim, atua visando a impedir que a prática de 
atividades privadas possa acarretar prejuízos à população, aos consumidores, 
ao meio ambiente, à ordem pública ou à própria economia do pais; 

(3) planejamento: o planejamento impede que o Estado atue de forma aleatória 
ou caprichosa. É por meio do planejamento que o Estado pode identificar 
as necessidades presentes e futuras dos diversos grupos sociais e orientar 
(inclusive mediante indução positiva ou negativa) a atuação dos agentes 
econômicos visando ao atingimento de fins determinados. 

Além dessas formas de atuação do Estado, diretamente referidas às ativi
dades de grupos de agentes econômicos privados, a manipulação das políticas 
monetária, cambial e fiscal pode ser utilizada para, intencionalmente, produzir 
efeitos gerais sobre a economia. Assim, uma política monetária contracionista 
pode ser utilizada para desacelerar a atividade econômica como um todo . 
(visando, por exemplo, a evitar inflação); uma política de desvalorização da 
moeda nacional pode aumentar a atividade dos setores exportadores (visando, 
por exemplo, a corrigir desequilíbrios na balança comercial); uma política fiscal 
consubstanciada em vultosos gastos públicos pode ser utilizada na tentativa 
de se evitar uma recessão, pelo aumento da demanda agregada; etc. 

3. A ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA NA CONSTITUIÇÃO DE 
1988 ' 

O Título VII da Constituição vigente trata, nos arts. 1 70 a 1 92, da 
"Ordem Econômica e Financeira". Está dividido em quatro capítulos: "Dos 
Princípios Gerais da Atividade Econômica", "Da Política Urbana", "Da Po
lítica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária" e "Do Sistema Financeiro 
Nacional". Vejamos as linhas gerais de cada um desses assuntos. 

3.1 . Fundamentos e princípios gerais da atividade econômica 

A análise das matérias disciplinadas no Capitulo 1 do Título VII ("Dos 
Princípios Gerais da Atividade Econômica" - arts. 1 70 a 1 8 1 )  permite concluir 
que, no Brasil, a atividade econômica, em sentido amplo, abrange não só 
as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços privados, mas 
também determinados serviços públicos. Essa conclusão advém do fato de 
que o art. 1 75 trata de serviços públicos (em sentido estrito ) . 1  

' Cabe registrar que a expressão •serviço público" pode ser utilizada, também, em sentido 
amplo, abrangendo, além dos serviços públicos em sentido estrito - os quais configuram 
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Portanto, falaremos em "atividade econômica em sentido estrito", quando 
estivermos nos referindo às atividades comerciais, industriais e de prestação 
de serviços privados, e em "atividade econômica em sentido amplo", quando 
estiverem abrangidos, além dessas atividades, os serviços públicos (em sentido 
estrito) de que trata o art. 1 75 da Constituição de 1 988. 

3.1.1. Fundamentos: livre-iniciativa e valorização do trabalho humano 

O art. 1 70, em seu caput, estatui que a nossa ordem econômica é "fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa", e sua finalidade 
é "assegurar a todos existência digna, confonne os ditames da justiça so
cial". Essas disposições, que são as mais gerais acerca da ordem econômica, 
revelam nitidamente o caráter compromissário de nossa Carta Política. Em 
vez de assumir como um dado inelutável a consagrada cisão entre "capital e 
trabalho", o histórico antagonismo entre "empresário e trabalhador", o texto 
constitucional procura transmitir uma ideia de integração, de hannonia, de 
sorte que assegura a livre-iniciativa (portanto, a apropriação privada dos meios 
de produção, a liberdade de empresa),2 mas detennina que o resultado dos 
empreendimentos privados deve ser a concretização da justiça social, o que 
exige, entre outras coisas, a valorização do trabalho humano. 

De todos os fatores de produção, portanto, o trabalho humano deve ser 
aquele colocado em primeiro lugar. O empreendedorismo é um valor con
sagrado, desde que valorize o trabalho humano e contribua para assegurar a 
todos uma existência digna. 

Observe-se que essa ideia de hannonização entre "capital e trabalho", 
em lugar de contraposição, é encontrada em outros pontos do texto consti
tucional, por exemplo, no inciso XI do art. 7.0, que estabelece como direito 
dos trabalhadores "participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, con
forme definido em lei". 

atlvldades materlals traduzidas em prestações que representem utilidades ou comodi
dades para a população -, outros serviços e atividades de que é incumbido o Estado, 
sem conteúdo econômico, a exemplo da prestação jurisdicional, da garantia da segurança 
nacional e da segurança pública, da defesa civil, da diplomacia etc. Esses outros serviços 
não dizem respeito à "Ordem Econômica e Financeira· versada na Constituição de 1 988. 

2 Nos termos do art. 966 do Código Civil, ·considera-se empresário quem exerce profissio
nalmente aUvldade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços•. Portanto, podemos conceituar "empresa· ou ·empreendimento" como "atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços"; note-se 
que "empresa• é a atividade, não o conjunto dos fatoras de produção (estabelecimento), 
nem a pessoa que os organiza e administra, por sua conta e risco (empresário). 



Cap. 16 • ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 997 

Na mesma toada, a valorização do trabalho humano encontra eco em 
outros dispositivos constitucionais, sendo talvez o mais óbvio deles o inciso 
IV do art. 7 .º, que assegura como direito irredutível dos trabalhadores o 
"salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo'', sendo 
garantido, ainda, "salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável" (art. 7.0, VI). 

3. 7 .2. Princípios básicos da ordem econômica 

Tendo como referência a livre-iniciativa e a valorização do trabalho hu
mano, fundamentos da ordem econômica, a Constituição enumera, nos incisos 
de seu art. 1 70, como princípios básicos da ordem econômica: 

1 - soberania nacional; 

I I  - propriedade privada; 

I I I  - função social qa propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII  - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VII I  - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. 

Vejamos cada um. 

3.1 .2. 1 .  Soberania nacional 

A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 
(art. J .º, 1). Ao enunciar a soberania nacional como princípio geral da ordem 
econômica, o constituinte não está sendo redundante. Deve-se extrair daí a 
noção de não subordinação, de independência perante os Estados estrangei
ros economicamente mais fortes. A política econômica é assunto brasi leiro, 
voltada para os interesses brasileiros, e deve ser elaborada sem interferência 
de pressões e interesses econômicos alienígenas. 
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Não se trata de tecer loas à xenofobia, muito menos de aversão ao capital 
estrangeiro. Pelo contrário, a Carta Política prevê expressamente a atuação do 
capital externo em nossa economia, deixando à lei a tarefa de estabelecer o 
respectivo regramento. De fato, na dicção de seu art. 1 72, "a lei disciplina
rá, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 
incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros". 

É importante registrar que o texto originário da Constituição de 1 988 
distinguia "empresa brasileira", como gênero, de "empresa brasileira de 
capital nacional'', como espécie, estabelecendo alguns privilégios para as 
últimas, ou autorizando que a lei o fizesse.3 Esses conceitos e nonnas 
encontravam-se no art. 1 7 1  do Texto Magno, inteiramente revogado pela 
EC 6/1 995. Hoje, temos tão somente o conceito de "empresa brasileira", 
que é aquela "constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no País".4 Não existe atualmente base constitucional para 
diferenciar entre si empresas brasileiras, sendo ilegítima qualquer previsão 
de tratamento favorecido estribado na origem do seu capital ou nacionali
dade do controlador. 

3.1 .2.2. Propriedade privada e sua função social 

A propriedade privada é tratada como princípio da ordem econômica, 
significando que é admitida a apropriação privada dos meios de produção, 
ou seja, que o Brasil obrigatoriamente é um Estado capitalista. A proprie
dade, entretanto, deve atender a sua função social .  Essas regras, de fonna 
genérica, encontram-se no art. 5.0, incisos XXII e XXIII, como direitos e 
garantias fundamentais. 

Além de arrolar, genericamente, a propriedade privada e sua função so
cial como princípios da ordem econômica, o título constitucional em estudo 
detalha, em dois capítulos separados, a disciplina da propriedade privada 
no âmbito da política urbana e no âmbito da política agrícola e fundiária, 
incluindo disposições acerca da refonna agrária. Analisaremos à frente esses 
capítulos. 

3 Era conceituada como empresa brasllelra de capita! nacional "aquela cujo controle efetivo 
esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou Indireta de pessoas tisicas doml
cllladas e residentes no Pais ou de entidades de direito público Interno, entendendo-se por 
controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exerclcio, 
de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades". 

' Esse conceito de "empresa brasileira", embora se encontrasse no revogado inciso 1 do art. 
171 , permanece plenamente aplicável, como deflui, por exemplo, do Inciso IX do art. 1 70 
e do § 1 .0 do art. 176, ambos do vigente texto constitucional. 
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3.1 .2.3. Livre concorrência 

A livre concorrência relaciona-se à exigência de que a ordem econô
mica assegure a todos uma existência digna. Isso porque, em um ambiente 
no qual impere a dominação dos mercados pelo abuso de poder econômico, 
teremos lucros arbitrários e concentração de renda. Além disso, a economia 
tende a ser menos eficiente, reduzindo de forma global a própria produção 
absoluta de riqueza. Todas essas distorções são incompatíveis com o obje
tivo de "assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social" ( art. 1 70, caput). 

O "abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros" será reprimido, 
na fonna da lei (CF, art. 1 73, § 4.0). Como reforço, estabelece o texto cons
titucional que a lei disporá acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas, 
sujeitando-as às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados 
contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, sem pre
juízo da responsabilidade individual dos seus dirigentes (art. 1 73, § 5.0). 

Vale mencionar que o Estado atua em defesa da livre concorrência não 
apenas mediante imposição de medidas sancionatórias contra os abusos, mas 
também preventivamente no âmbito de sua função fiscalizadora e regulató
ria, merecendo ser citada a atuação de algumas agências reguladoras e, em 
especial, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), de que 
trata a Lei 12.529/20 1 1 . 

Também preventiva é a atuação prevista no art. 146-A da Constituição, 
acrescentado pela EC 42/2003, segundo o qual "lei complementar poderá 
estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de p revenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, 
por lei, estabelecer normas de igual objetivo". 

Deve-se ressaltar que a garantia da livre concorrência é corolário do 
princípio da igualdade, no âmbito do domínio econômico. Por essa razão, 
impõe ao Estado não apenas a prevenção e a repressão ao abuso de poder 
econômico, mas também obsta que o Poder Público crie distinções ou esta
beleça beneflcios arbitrários para determinadas empresas, setores ou grupos 
econômicos, a menos, é claro, que a discriminação esteja determinada no 
próprio texto constitucional. 

Exemplo patente dessa última situação temos no inciso IX do art. 1 70, 
que erige em princípio da ordem econômica o "tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasi leiras e que tenham 
sua sede e administração no País". 

Essa exigência de tratamento favorecido em função do porte da em
presa é reforçada e detalhada no art . . l  79, nos termos do qual "a União, os 
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 
ou redução destas por meio de lei". 

Cumpre anotar que esse art. 1 79, que é obra do constituinte originário, 
teve esvaziada parte de seu objeto com a edição da EC 42/2003 . Com efeito, 
essa emenda acrescentou a alínea "d" ao inciso I I I  do art. 1 46, bem como um 
parágrafo único ao mesmo artigo, prevendo a edição de uma lei complementar 
da União que institua um regime tributário favorecido para as microempresas 
e as empresas de pequeno porte, de âmbito nacional (abrangendo tributos 
de todos os entes federados). Complementarmente, a mesma EC 42/2003 
acrescentou o art. 94 ao ADCT, estatuindo que os regimes tributários criados 
pelos entes federados com base no art. 1 79 da Constituição cessarão a partir 
da entrada em vigor do regime tributário favorecido nacional. 

O regime tributário favorecido nacional das microempresas e empresas 
de pequeno porte foi implementado pela Lei Complementar 1 23/2006, com 
vigência a partir de 1 .0 de julho de 2007. Com a entrada em vigor desse 
regime, chamado "Simples Nacional", restou inócuo o art. 1 79, no que res
peita à matéria tributária. 

Outra hipótese de discriminação constitucionalmente prevista, não infrin
gente, portanto, do princípio da livre concorrência, está no § 2.0 do art. 1 74, 
nos termos do qual "a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo". 

Complementa essa disposição a alínea "c" do inciso III do art. 1 46, 
que dá à lei complementar da União atribuição de estabelecer normas gerais 
sobre o "adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas". 

3.1 .2.4. Defesa do consumidor 

O inciso V do acima transcrito art. 1 70 enuncia como princípio geral da 
ordem econômica a defesa do consumidor. 

É fácil perceber que esse princípio integra-se à diretriz geral do caput 
deste artigo, que determina que a ordem econômica assegure a todos uma 
existência digna. 

Deveras, é mediante relações de consumo que as pessoas adquirem os 
bens materiais necessários à obtenção, pelo menos, de seu "mínimo vital". 
Na realidade social, constata-se uma enorme disparidade de poder econômico 
entre o consumidor e as empresas vendedoras dos bens ou prestadoras dos 
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serviços que ele necessite adquirir, sendo essa discrepância mais acentuada 
no caso justamente daqueles que mal têm possibilidade de obter o seu "mí
nimo vital". 

Em poucas palavras, o consumidor, como regra, é hipossuficiente quando 
comparado economicamente com os seus fornecedores de bens e serviços. 
Em casos que tais, o Direito "compensa" essa desigualdade material ou 
fática instituindo uma desigualdade jurídica em favor dos hipossuficientes, 
mediante regras protetivas imperativas, isto é, não passíveis de derrogação 
por meio de um pretenso "acordo de vontades" (presume-se inexistir, para 
o hipossuficiente, "vontade livre"). 

A proteção ao consumidor, no Brasil, está regulada pela Lei 8.078/1 990 
(Código de Defesa do Consumidor). 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) é aplicávei às relações entre as instituições financeiras 
e seus usuários. 5 

Por fim, é oportuno lembrar que a defesa do consumidor é, também, um 
direito fundamental, expresso no inciso X.XXII do art. 5.0, consubstanciando 
não apenas um direito subjetivo, cuja tutela pode ser buscada individualmente, 
mas também um direito difuso, passível de ser defendido, por exemplo, 
mediante ação civil pública (Lei 7.347/ 1 985, art. ! .º, II). 

3 . 1 .2.5. Defesa do meio ambiente 

A defesa do meio a m b iente é outro princípio geral da ordem econô
mica. Sua inserção no rol de princípios do art. 1 70 da Constituição tem por 
finalidade explicitar que as atividades econômicas não se legitimam pura e 
simplesmente pela necessidade de que sejam produzidas riquezas. Ainda que as 
riquezas produzidas fossem, teoricamente, distribuídas de forma razoavelmente 
equitativa (o que se coadunaria com a exigência de que a ordem econômica 
assegure a todos uma existência digna), a atividade econômica que acarretasse 
destruição insustentável do meio ambiente seria coibida pelo Estado. 

Impende observar que o meio ambiente também é tratado, e muito mais 
detalhadamente, no Título VIII da Constituição vigente, como matéria inte
grante "Da Ordem Social", especificamente no art. 225, em cujo caput se lê 
que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações". 

5 ADI 2.591/DF, rei. orig. Min . Carlos Velloso, rei. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 07.06.2006. 
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Em resumo, não basta produzir riquezas, hoje, a qualquer custo ambiental. 
A atividade econômica de que resulte produção de riqueza, mesmo que esta 
seja bem distribuída, só se legitima se for compatível com a proteção do meio 
ambiente, consubstanciando o denominado "desenvolvimento sustentável". 
Com efeito, ainda que a produção ambientalmente irresponsável de riqueza 
pudesse gerar algum desenvolvimento hoje, resultaria, inexoravelmente, na 
ruína das gerações futuras (e ruína não só econômica). 

O direito a um meio ambiente equilibrado é direito difuso, passível de tutela, 
entre outras, por meio de ação civil pública (Lei 7.347/ 1 985, art. l .º, 1). 

A EC 42/2003 explicitou, na parte final do inciso VI do art. 1 70, que 
a defesa do meio ambiente pode operar-se "inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação". 

É interessante notar que a EC 42/2003 tratava, toda ela, de matéria 
tributária. Não obstante, a nosso ver, o "tratamento diferenciado", aludido 
no texto acrescentado, não precisa ser obrigatoriamente tributário. Pensamos 
que a parte incluída é inespecífica, aplicável a qualquer tipo de tratamento 
econômico ou jurídico relativo a produtos ou serviços que, de alguma forma, 
positiva ou negativa, afetem o meio ambiente. 

Esse acréscimo ao inciso VI do art. 1 70 da Constituição parece haver 
pretendido indicar expressamente o elemento "impacto ambiental dos produ
tos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação" como critério 
legitimador de tratamento jurídico e econômico diferenciado, vale dizer, como 
critério de desigualamento a ser observado na aplicação e na interpretação 
do princípio da isonomia. 

Em nossa opinião, o constituinte derivado pretendeu deixar claro que é 
legítimo adotar, por exemplo, tratamento tributário diferenciado para empre
sas que lidem com produtos ou serviços de maior potencial lesivo ao meio 
ambiente, seja tributando-as mais pesadamente, seja concedendo beneflcios 
fiscais a atividades ou providências que visem a reduzir o impacto ambien
tal ou a diminuir os riscos de dano ao meio ambiente relacionados a esses 
produtos ou serviços. 

Assim, por exemplo, poderia ser instituído algo como uma "contribuição 
de intervenção no domínio econômico", cobrada das empresas mais poluidoras, 
cuja arrecadação fosse destinada a fundos ou projetos específicos voltados 
à recuperação de áreas de degradação ambiental. Acreditamos, todavia, que 
medida dessa ordem seria possível, em tese, mesmo sem o acréscimo desse 
"inclusive" ao inciso VI do art. 1 70, operado pela EC 42/2003. 

Na mesma linha, seria legítima a concessão de isenções, reduções de 
alíquotas, outros beneflcios fiscais, ou subsídios de qualquer natureza, mes-
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mo não tributária, visando, por exemplo, a estimular o uso ou a fabricação 
de produtos reciclados, biodegradáveis  ou outros quaisquer que representem 
menor lesão ou menores riscos ao meio ambiente. Também nessas hipóte
ses, a nosso ver, as medidas certamente seriam consideradas constitucionais, 
mesmo antes do acréscimo trazido pela EC 42/2003. 

3.1 .2.6. Redução das desigualdades regionais e sociais e busca do 
pleno emprego 

Os incisos VII e VIII do art. 1 70 estatuem como princípios da ordem 
econômica a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do 
pleno emprego. 

Não são exatamente princípios, mas sim objetivos. Basta lembrar que 
é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil "erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" 
(CF, art. 3 .0, I II). 

A busca do pleno emprego tem conexão óbvia com a valorização do 
trabalho humano, fundamento da ordem econômica (art. 1 70, caput). Assim 
é porque nada adiantaria impor a exigência de valorização do trabalho se 
parcela significativa da mão de obra disponível não tiver trabalho! 

José Afonso da Silva consigna que "a busca do pleno emprego é um princípio 
diretivo da economia que se opõe às políticas recessivas" (como seria exemplo, 
acrescentamos, a fixação da taxa básica de juros em patamares exorbitantemente 
elevados, no alegado intuito de "manter sob controle a inflação"). 

A redução das desigualdades regionais é objetivo reiteradamente ma
nifestado pelo constituinte, como ilustra a parte final do inciso 1 do art. 1 5 1  
da Constituição, o qual veda à União "instituir tributo que não seja  uniforme 
em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de ou
tro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
eq uilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões 
do País". 

Esses incentivos fiscais, em tese, tendem a atrair a instalação de indús
trias e outras empresas para as regiões mais pobres do País, propiciando a 
redução das desigualdades como decorrência do incremento da produção local 
de riquezas, do aumento do número de empregos oferecidos etc. 

Outra linha de atuação possível, embora não especificamente destinada a 
reduzir as desigualdades regionais, é o estímulo ao turismo, tendo em conta 
o imenso potencial, nessa área, das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
(sem olvidar a necessidade de que essa atividade se desenvolva em harmonia 
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com a exigência de conservação do meio ambiente). Atender-se-ia, simulta
neamente, o disposto no art. 1 80 da Carta Política, que determina à União, 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a promoção e o incentivo 
ao turismo "como fator de desenvolvimento social e econômico". 

Já a redução das desigualclaclcs sociais é objetivo mais amplo do que 
a mera erradicação da pobreza. Assim, as atividades econômicas, como um 
todo, devem propiciar não só a eliminação da pobreza, mas também uma 
distribuição equitativa da riqueza produzida. 

O setor privado deve colaborar nessa tarefa, mediante a contratação 
sempre formal de trabalhadores (empregos "com carteira assinada"), na 
qual são plenamente assegurados os direitos trabalhistas. Note-se que, se o 
salário mínimo tivesse seu valor fixado em conformidade com os parâme
tros constitucionalmente impostos (CF, art. 7.º, IV), a simples contratação 
formal de trabalhadores já contribuiria sobremaneira para reduzir as desi
gualdades sociais (e mais ainda para erradicar a pobreza). Esbarra-se mais 
uma vez, entretanto, na cláusula ou no princípio implícito da "reserva do 
possível"! 

Por fim, não se deve olvidar que também a adequada prestação, pelo 
Estado (ou por particulares delegatários), dos serviços públicos de conteúdo 
econômico a que se reporta o art. 1 75 da Constituição da República - con
siderados atividade econômica em sentido amplo - constitui relevantíssimo 
instrumento de redução das desigualdades sociais, devendo proporcionar à 
população em geral, sobretudo aos mais necessitados, acesso às util idades 
e comodidades materiais básicas que constituem objeto desses serviços 
públicos (telefonia, energia elétrica, transporte coletivo de passageiros, 
saneamento básico etc.). 

3. 1.3. Liberdade de exercício de atividades econômicas 

Reforçando a asserção, constante de seu caput, de que a livre-iniciativa 
é fundamento da ordem econômica, o art. 1 70, em seu parágrafo único, 
afirma que "é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei". 

Deve-se entender adequadamente esse dispositivo. 

O Estado brasileiro é obrigatoriamente capitalista. Assim, embora ele 
intervenha na economia, direta ou indiretamente, não poderá planificar a 
economia, de modo a decidir quais atividades, e em qual quantidade, os 
agentes privados podem desempenhar (fixação de quotas de produção ou de 
comercialização). 
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Se os agentes de governo entenderem que seria estrategicamente inte
ressante aumentar o número de empresas atuantes em determinado setor, 
poderá o Estado, desde que atendidos os requisitos constitucionais, atuar, 
ele mesmo, naquele setor, como regra instituindo uma empresa pública ou 
uma sociedade de economia mista, ou poderá tentar induzir o setor privado, 
criando subsídios, benefícios fiscais etc. 

Da mesma forma, se o planejamento econômico estatal estipular que 
seria interessante reduzir as empresas atuantes em determinada atividade, 
poderá o Estado desestimular os agentes privados, por exemplo, mediante 
tributação, desde que atendidos os requisitos constitucionais. Não poderá, 
entretanto, proibir o ingresso de novas empresas privadas naquela atividade 
sob a alegação de que "já há muitas, e é mais interessante para a economia 
que as novas empresas atuem em uma outra área da economia". 

Em resumo, o Estado não pode decidir quais e quantos agentes privados 
atuarão em cada setor da economia, ou quanto produzirão ou venderão; isso 
seria planificação, típica dos regimes socialistas, incompatível com a l ivre
-iniciativa e seu corolário, a liberdade de empresa. 

Não se confunda o exposto acima com o exercício do poder de polícia 
administrativa. Diversas atividades desenvolvidas pelos particulares podem 
exigir um controle, preventivo ou repressivo, pelo Poder Público, a fim de 
conformá-las ao bem-estar geral. Assim, o Poder Público, desde que haja 
previsão legal, pode exigir de todos os agentes econômicos atuantes em 
uma área, o cumprimento de determinadas exigências, a fim de obterem 
autorização para funcionar. 

É o que ocorre, por exemplo, com as exigências de obtenção . de licen
ça ambiental para certas atividades, ou com a exigência de que o tipo de 
atividade de uma empresa se coadune com as admitidas pelo plano · diretor 
para aquela zona do município, ou de que uma casa de espetáculos atenda 
aos padrões de segurança contra incêndios etc. 

O importante é perceber que se trata de exigências gerais, isto é, im
postas a todos quantos se enquadrem na mesma situação. Relevante frisar, 
também, que, uma vez cumpridas as exigências legais, não cabe ao Poder 
Público recusar-se a autorizar o exercício da atividade sob a alegação de que 
ela não seria economicamente interessante para o País. 

Por essa razão, aliás, o caput do art. 1 74, que analisaremos adiante, 
explicita que o planejamento econômico estatal é determinante para o setor 
público, mas apenas indicativo para o setor privado (esse caráter "indicativo" 
pode ser reforçado com medidas de indução, como incentivos fiscais, mas 
não admite que se imponha ao setor privado a atuação em conformidade 
com as diretrizes estabelecidas no planejamento estatal, ou que se imponham 
cotas máximas de produção para cada setor da economia). 
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3.2. Atuação do Estado como agente econômico em sentido 
estrito 

O art. 1 73 da Constituição, em seu caput, estabelece a regra geral se
gundo a qual o exercício de atividade econômica stricto sensu cabe ao setor 
privado, devendo o Estado, apenas nos casos previstos em lei ou na própria 
Constituição, atuar de forma direta na economia, como agente produtivo. É 
esta a redação do dispositivo: 

Art. 1 73. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. 

Diz-se que a atuação direta do Estado na economia sujeita-se ao princípio 
da subsidiariedade, isto é, como regra, somente quando o setor privado não 
tiver capacidade de atuar suficientemente em determinado setor econômico 
(ou não tiver interesse em tal setor), deve o Estado colmatar essa lacuna. 

Também legitimam a atuação do Estado como agente econômico os 
"imperativos da segurança nacional", ou "relevante interesse coletivo" (haja 
ou não deficiência na atuação dos agentes privados), exigindo-se, entretanto, 
que a lei defina tais hipóteses. 

Ainda, é evidente que a atuação direta do Estado na economia é devida 
ou autorizada em todos os casos previstos desde logo na própria Constituição, 
como acontece com as atividades exploradas sob regime de monopólio (art. 
1 77), e mesmo com os serviços públicos a que se reporta o art. 1 75 da Carta 
Política, cuja prestação pode ser direta ou indireta (efetuada por particulares 
delegatários), cabendo lembrar que tais serviços públicos são considerados 
atividade econômica somente em um sentido amplo, e não são regrados 
pelo art. 1 73 do Texto Magno. 

A atuação direta do Estado na economia, como regra, é feita por inter
médio de pessoas por ele constituídas com essa finalidade, especialmente 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Assim é porque a 
atuação no domínio econômico é difícil de compatibilizar com a personalidade 
jurídica de direito público, em face do regime jurídico aplicável, extremamente 
restritivo. Adequada à exploração de atividade econômica é a personalidade 
jurídica de direito privado, e as empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista, seja qual for o seu objeto, sempre têm personalidade jurídica 
de direito privado. 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista podem ser 
divididas em duas categorias: as que prestam serviços públicos (em sentido 
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estrito) e as que exploram atividades econômicas em sentido estrito. Ambas 
as categorias são i ntegrantes da Administração Pública, porque no Brasil é 
adotada a acepção formal de Administração Pública. Ambas as categorias 
têm personalidade jurídica de direito privado. 

O regime jurídico a que estão sujeitas as atividades por elas desenvol
vidas, entretanto, é bastante diverso. As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista que prestam serviços públicos atuam predominantemente 
sob regime de direito público, ao passo que as que exploram atividades 
econômicas em sentido estrito estão regidas predominantemente pelo direito 
privado. Mesmo essas últimas, entretanto, pelo fato de integrarem formalmente 
a Administração Pública, sujeitam-se a determinadas regras de direito público, 
previstas na própria Constituição, conforme exporemos adiante. 

O § l .º do art. 1 73 da Constituição trata especificamente das empre
sas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades 
econômicas em sentido estrito, não das prestadoras de serviços públicos. 
Ele prevê a edição de um estatuto (uma lei ordinária) específico para essas 
entidades, disciplinando o seu regime jurídico. O texto constitucional, desde 
logo, delineia o conteúdo mínimo desse diploma (até hoje não editado). É 
a seguinte a sua redação: 

§ 1 .0 A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 

1 - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 
pela sociedade; 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários; 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alie
nações, observados os princípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de admi
nistração e fiscal, com a participação de acionistas minoritá
rios; 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabili
dade dos administradores. 

Alguns pontos merecem nota. 

A afirmação de que as empresas públicas e sociedades de economia 
mista exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito sujeitam-se 
ao regime jurídico próprio das empresas privadas deve ser lida a partir de 
uma interpretação sistemática da Constituição. Como essas entidades integram 
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fonnalmente a Administração Pública, todas as regras constitucionais que se 
apliquem indistintamente à Administração Pública alcançam, em princípio, 
também essas entidades. Arrolamos, abaixo, algumas normas constitucionais 
que derrogam o regime privado a que se sujeitam as empresas públicas e 
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas em 
sentido estrito: 

a) sua criação depende de autorização em lei específica (CF, art. 37, XIX); 
b) a criação de suas subsidiárias e a sua participação em empresa privada 

depende de autorização legislativa (CF, art. 37, XX);6 
c) a contratação de pessoal permanente (empregados públicos) sujeita-se à 

exigência de aprovação prévia em concurso público (CF, art. 37, II); 
d) seus empregados públicos sujeitam-se à vedação constitucional à acumulação 

remunerada de empregos e cargos públicos, inclusive à proibição de acumular 
provento decorrente do regime próprio de previdência dos servidores públicos 
com a remuneração do seu emprego público (CF, art. 37, XVII, e § 1 0); 

e) a remuneração de seu pessoal sujeita-se ao limite constitucional de remunera
ção, de que trata o inciso XI do art. 37, quando elas receberem recursos da 
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento 
de despesas de pessoal ou de custeio em geral (CF, art. 37, § 9.º); 

f) sujeitam-se ao controle interno, finalístico (tutela administrativa), exercido 
pela Administração Direta, e também à supervisão geral, de competência do 
chefe do Poder Executivo, auxiliado, conforme o caso, pelos seus ministros 
ou secretários (CF, art. 84, II); 

g) sujeitam-se, sem derrogações, ao controle externo, a cargo do Poder Legis
lativo, inclusive ao controle pelos tribunais de contas (CF, arts. 70 e 7 1  ); 

h) seus agentes, em alguns casos, praticam "atos de autoridade", sujeitos a 
controle pela via do mandado de segurança; 

i )  atos lesivos ao seu patrimônio podem ser anulados mediante ação popular 
(CF, art. 5.0, LXXIII); 

j) os atos de seus agentes podem ser enquadrados como "atos de improbidade 
administrativa'', sujeitos à respectiva ação de responsabil ização (CF, art. 37, 
§ 4.0, e Lei 8.429/1 992, arts. 1 .º e 2.0). 

0 O STF firmou orientação (ADI 1 .649-1 , rei. Min. Maurfcio Corrêa, 24.03.2004) segundo a 
qual a autorização legislativa para a criação de subsidiárias, a que se refere o inciso XX 
do art. 37 da Constituição, não obstante a expressão ·em cada caso", usada no texto cons
titucional, pode ser dada em caráter genérico. Da ementa do aresto prolatado, aprovado 
por unanimidade, consta que "é dispensável a autorização legislativa para a criação de 
empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu 
a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida 
autorizadora·. 



Cap. 16 • ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 1 009 

É mister mencionar, por outro lado, que as empresas públicas e sociedades 
de economia mista exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito 
não estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva , prevista no art. 37, § 
6.º, da Carta Política, a qual somente alcança "as pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos", conforme 
expressamente estabelece esse dispositivo. 

Outro ponto relevante é que, embora sujeitas (predominantemente) ao 
regime próprio das empresas privadas, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista que exploram atividade econômica não deixam de estar, 
como regra, obrigadas à licitação, quando necessitam contratar obras e ser
viços, fazer compras ou efetuar alienações. 

O que o § l .º, inciso I I I ,  do art. 1 73,  acima transcrito, prevê é a pos
sibilidade de que o legislador ordinário estabeleça, no estatuto ali referido, 
um regime específico de licitações para essas empresas, distinto daquele 
estabelecido pela Lei 8 .666/ 1 993 . 

Na realidade, conforme entendimento jurisprudencial, e mesmo conforme 
previsão legal expressa (Lei 8.666, art. 1 7, I I ,  "e"), essas entidades econômi
cas não estão sujeitas à licitação quando estiverem realizando operações de 
compra e venda de bens por elas produzidos ou comercializados, ou quando 
estiverem prestando serviços, desde que a venda desses bens ou a prestação 
desses serviços sej a  pertinente às finalidades precípuas, ao objeto próprio 
dessas entidades. De forma mais simples, os contratos relativos às atividades
-fim, econômicas, dessas entidades não se sujeitam a licitação prévia, porque 
isso seria inteiramente incompatível com a atuação no setor econômico em 
sentido estrito, em regime de concorrência com o setor privado. Im;lgine-se, 
como exemplo absurdo, o Banco do Brasil sendo obrigado a realizar uma 
licitação cada vez que desejasse celebrar com um cliente um contrato de 
abertura de conta-corrente ! 

Não obstante o afirmado no parágrafo precedente, deve-se ter em 
mente que, nos demais casos, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista que exploram atividade econômica suj ei tam-se, sim, à 
l icitação, uma vez que são formalmente integrantes da Administração 
Pública. Mas essa suj eição aplica-se às atividades-meio dessas entidades 
(por exemplo, quando necessitam adquirir material de expediente, quando 
necessitam contratar serviços de vigilância, quando pretendem realizar uma 
obra de construção de uma nova filial etc.). Mesmo nessas atividades
-meio, entretanto, poderá o estatuto específico previsto no § l .  º do art. 1 73 
da Constituição Federal estabelecer, para essas entidades administrativas 
atuantes no domínio econômico em sentido estrito, um regime especial de 
licitação pública, mais simples, dinâmico e compatível com o desempenho 
de atividade econômica. 
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Por fim, é relevante enfatizar que o § 2.0 do art. 1 73 estatui ser vedada 
a concessão de privilégios fiscais às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, a menos que se tratem de beneficios extensivos às empresas 
do setor privado. 

Duas observações devem ser feitas. A primeira é que, embora a redação 
do § 2.0 não explicite que sua aplicação restringe-se às empresas públicas 
e às sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas, é 
essa a interpretação que deve ser dada ao dispositivo. 

A vedação à concessão de beneftcios fiscais exclusivos existe para 
impedir que o legislador infrinja o princípio da livre concorrência, e isso 
só faz sentido quando se trata de empresas que exercem atividade econô
mica em sentido estrito. Além disso, todo o art. 1 73 refere-se apenas à 
atuação no domínio econômico em sentido estrito, não sendo aplicável à 
prestação de serviços públicos. Logo, o § 2.º do art. 1 73 não pode estar 
fazendo menção a matéria estranha ao artigo no qual se insere. Em resu
mo, não há impedimento constitucional à concessão de beneftcios fiscais a 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços 
públicos. 

A segunda observação é que não existe óbice à concessão de beneficios 
fiscais para empresas que atuem em regime de monopólio, mesmo quando 
se trate de atuação na área econômica. 

3.3. Atuação do Estado como prestador de serviços públicos 

Estabelece o caput do art. 1 75 da Constituição Federal: 

Art. 1 75. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 

Uma vez que nosso constituinte originário inseriu disposições genéricas 
relativas aos serviços públicos (em sentido estrito)7 no art. 1 75 ,  que consta 
do titulo da Carta de 1 988 acerca da "Ordem Econômica", é mister consi
derar que os serviços públicos de que trata esse dispositivo constitucional 
são aqueles que possuem conteúdo econômico, enquadrados como atividade 

1 Cumpre lembrar que a expressão "serviço público', em sentido amplo, abrange, além dos 
serviços públicos em sentido estrito - prestações oferecidas à população em geral, visan
do a proporcionar conforto material -, outros serviços e atividades atribuldos ao Estado, 
sem conteúdo econômico, a exemplo da prestaçao jurisdicional, da garantia da segurança 
nacional e dos serviços diplomáticos. Esses outros serviços nada têm a ver com o art. 
1 75 da Constituição, aliás, nem mesmo são pertinentes à "Ordem Econômica e Financeira" 
tratada na Carta de 1 988. 
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econômica em sentido amplo, isto é,  serviços públicos que têm possibilidade 
de ser explorados com intuito de lucro, sem perder a natureza de serviço 
público (por essa razão, aliás, têm aptidão para ser prestados por particula
res como serviço público, mediante delegação). São exemplos os serviços 
públicos enumerados, no Texto Magno, no art. 2 1 ,  XI e XII, no art. 25, § 
2.º, e no art. 30, V. 

As atividades que são objeto desses serviços públicos são de titulari
dade exclusiva do Estado, isto é, não são livres à iniciativa privada. Caso 
um particular pretenda exercer alguma atividade regida pelo art. 1 75 da 
Constituição Federal, obrigatoriamente deverá receber delegação do Poder 
Público, cujo instrumento será um contrato de concessão ou de permissão 
de serviço público, sempre precedido de licitação, ou, ainda, nas restritas 
hipóteses em que admitido, um ato administrativo de autorização de ser
viço público. 

A Constituição não conceitua serviço público; tampouco o fazem as leis 
no Brasil. A esse respeito, existem, na doutrina administrativista internacional, 
duas correntes principais: a corrente denominada essencialista e a chamada 
formalista. 

Segundo a corrente essencialista, sempre que uma atividade seja consi
derada imprescindível à satisfação das necessidades existenciais básicas do 
grupo social, das demandas inafastáveis da coletividade, que digam com a 
sua própria sobrevivência, essa atividade deve obrigatoriamente ser enqua
drada como serviço público, submetendo-se ao regime jurídico próprio dos 
serviços públicos, não importa quem a preste. 

Em suma, existiriam determinadas características - isto é, aspectos 
relacionados à essência da atividade, à sua natureza intrínseca - que, uma 
vez presentes em determinada atividade, forçosamente acarretariam a sua 
classificação como serviço público. Haveria algo como uma noção de "ser
viço público pela própria natureza". Trata-se de um conceito material ou 
substancial (ou ainda sociológico) de serviço público. 

A corrente formalista entende que não é possível identificar um núcleo 
essencial irredutível, inerente à natureza da atividade, que acarretasse a 
sua classificação automática e obrigatória como serviço público. Para essa 
corrente, sem dúvida mais pragmática, é público todo e qualquer serviço 
que a Constituição ou as leis afirmem ser público, independentemente da 
importância para a subsistência do grupo social da atividade que constitua 
o seu objeto. O que caracteriza um serviço como público é, simplesmente, 
a exigência, pelo ordenamento jurídico, de que ele seja prestado sob regime 
de direito público. 

Em nosso País é adotada a concepção formal de serviço público. Con
sidera-se serviço público qualquer prestação concreta que represente, em si, 
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uma util idade material oferecida indistintamente à coletividade, desde que, 
por opção do ordenamento jurídico, se trate de atividade material que deva 
ser desempenhada sob regime de direito público. 

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua serviço público 
(em sentido estrito) como "toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito público -
portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais 
- instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como 
próprios no sistema normativo". 

De nossa parte, definimos serviço público (em sentido estrito) como 
atividade administrativa concreta traduzida em prestações que direta
mente representem, em si  mesmas, u tilidades ou comodidades materiais 
para a população em geral, executada sob regime j urídico de d i reito 
público pela Administração Pública ou, se for o caso, por particulares 
delegatários. 

A Administração Pública pode prestar diretamente serviços públicos. 
Nesse caso, os serviços podem ser prestados centralizadamente, pela própria 
Administração Direta, ou descentra lizadamente, pelas entidades da Admi
nistração Indireta (descentralização por serviços). Podem, alternativamente, 
os serviços públicos ser delegados a particulares. A execução de serviços 
públicos por particulares delegatários é, também, modalidade de prestação 
descentralizada (descentralização por colaboração). 

Classificam-se, também, as formas de prestação de serviços públicos 
em prestação direta e prestação indireta. Infere-se do caput do art. 1 75 da 

. Constituição Federal, anteriormente transcrito, que prestação direta é aquela 
realizada pela Administração Pública, tanto pela Administração Direta, quan
to pela Administração Indireta. Diferentemente, tem-se prestação indireta 
quando o serviço é prestado por particulares, aos quais, mediante delegação 
do Poder Público, é atribuída a sua mera execução. 

Em resumo, seja qual for o conceito de serviço público (em sentido estri
to) que se elabore, o certo é que, no Brasil, em razão da adoção do critério 
formal, não interessa perquirir a importância da atividade para a subsistência 
do grupo social, nem a pessoa que a esteja executando: será serviço público 
(em sentido estrito) toda prestação concreta que se traduza numa comodidade 
ou utilidade material oferecida à população em geral, que a Constituição ou 
as leis determinem seja realizada sob regime de direito público. Os serviços 
públicos de que trata o art. 1 75 da Constituição de 1 988 são de titularidade 
exclusiva do Poder Público, que os pode prestar diretamente, por meio da 
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Administração Direta e da Administração Indireta, ou indiretamente, por meio 
de particulares. Se um dos serviços de que trata o art. 1 75 da Carta Política 
for prestado indiretamente, por particulares, exigirá, obrigatoriamente, dele
gação do Poder Público (mediante contrato de concessão ou de permissão de 
serviço público, ou, ainda, em restritas hipóteses, mediante ato administrativo 
de autorização de serviço público). 

Sem prejuízo do exposto no parágrafo precedente - que descreve a 
regra geral acerca dos serviços públicos (em sentido estrito) no Brasil -, 
há atividades que devem ser prestadas pelo Estado como serviços públicos, 
porém, ao mesmo tempo, são abertas à livre-iniciativa, isto é, podem ser 
exercidas complementannente pelo setor privado por direito próprio, sem 
estar submetidas ao regime de delegação, mas, tão somente, aos controles 
inerentes ao poder de polícia administrativa. 

Essa situaÇão peculiar é própria de atividades pertinentes aos direitos 
fundamentais sociais genericamente considerados (CF, art. 6.º), especialmente 
as atividades relacionadas ao Título VII I  da Constituição de 1 988, acerca da 
"Ordem Social". 

Tais atividades, quando exercidas pelos particulares, são serviços pri
vados . Essas mesmas atividades, quando desempenhadas concretamente 
pelo Estado, o são como serviço púb lico (em sentido estrito), sujeitas, 
portanto, a regime jurídico de direito público. Diferem, entretanto, dos 
serviços públicos a que alude o art. 1 75 da Carta Política em relevantes 
aspectos: (a) não há possibilidade de serem exploradas pelo Estado com 
intuito de lucro; e (b) não existe delegação de seu exercício a particulares 
(conforme exposto, quando tais atividades são exercidas por particulares 
o são como serviço privado, sujeito tão somente a fiscalização e controle 
estatal próprios do poder de polícia). 

Os exemplos mais importantes de atividades enquadradas na situação 
que se vem de descrever são a educação e a saúde. Educação e saúde são 
serviços de prestação obrigatória pelo Estado, que deve fazê-lo diretamente, 
não mediante delegação. Nessa hipótese, a atividade será serviço público 
(em sentido estrito), sujeita a regime j urídico de direito público. 

Entretanto, os particulares também podem prestar serviços de educação 
e saúde, mas, quando isso ocorrer, o serviço será uma atividade privada, 
desempenhada sob regime jurídico de direito privado. É verdade que a es
cola ou o hospital particulares estão sujeitos a uma rígida fiscalização, mas 
isso no âmbito do poder de polícia, mais rigoroso, aqui, por se tratar de 
atividades que têm potencial de afetar muito intensamente o interesse geral 
da coletividade, o bem-estar social. O que precisa ficar claro, entretanto, é 
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que uma escola ou um hospital particulares não são delegatários de serviço 
público, e sim prestadores de serviço privado.8 

O parágrafo único do art. 1 75 prevê a edição de uma lei de normas 
gerais que disponha sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização 
e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

I I I  - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Essa lei de normas gerais, de caráter nacional - isto é, aplicável à 
União, aos estados, . ao Distrito .Federal e aos municípios -, atualmente, é 
a Lei 8.987/ 1 995.  Existem, todavia, normas gerais de abrangência nacional 
sobre serviços públicos em outras leis, a exemplo da Lei 9 .074/1 995. Merece 
menção, também, a Lei 1 1 .079/2004, que disciplina uma espécie de contrato 
de concessão denominado "parceria público-privada'', o qual pode ter por 
objeto a prestação de determinados serviços públicos. 

3.4. Atuação do Estado como agente econômico, em regime de 
monopólio 

A Constituição vigente apresenta uma lista exaustiva (numerus c/ausus) 
de atividades que podem ou devem ser exploradas em regime de monopólio, 
em seu art. 1 77. Todas as hipóteses de monopólio admitidas são monopólios 
públicos e foram atribuídas exclusivamente à União. Abrangem, basicamente, 
as atividades com petróleo, gás natural e minérios ou minerais nucleares. 

Portanto, hoje, no Brasil, não se admite o monopólio privado, não há 
hipótese de monopólio de atividades econômicas pelos estados, Distrito 
Federal e municípios, e, diferentemente do que ocorria na Constituição pre
térita, nem mesmo a União tem possibilidade de criar novas hipóteses de 
monopólio mediante lei. 

8 Os particulares que pretendam exercer uma dessas atividades - serviços privados de es
pecial Interesse social, às vezes chamados serviços de utilidade pública - necessitam da 
anuência prévia do Poder Público, geralmente consubstanciada em um ato administrativo 
de autorização. É importante alertar, porém, que essa espécie de autorização materializa 
exerclcio do poder de policia, ou seja, fiscalização e controle estatal de uma atividade 
privada; não deve ser confundida com o ato administrativo de autorização que opera, 
quando isso é possivel, delegação de serviço públlco. 
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As seguintes atividades constituem monopólio da União (incisos I a V 
do art. 1 77): 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

I I I  - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 
resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional 
ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem 
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, 
seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamen
to, a industrialização e o comércio de minérios e minerais 
nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos 
cuja produção, comercialização e utilização poderão ser auto
rizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas "b" e 
"c" do inciso XXII I  do caput do art. 2 1  desta Constituição 
Federal. 

As atividades descritas nos incisos 1 a IV podem ter seu exerc1c10 
contratado, pela União, com empresas estatais ou privadas, observadas as 
condições estabelecidas em lei (art. 1 77, § 1 .0). 

Essa situação, usualmente referida como "flexibilização" do monopólio, 
foi trazida pela EC 9/1 995.  Como se vê, as atividades constantes desses 
incisos não estão exatamente sob regime de monopólio, ou, pelo menos, 
estão sob monopólio facultativo. Vale dizer, se julgar mais adequado ao 
interesse público, a União tem a possibilidade de explorá-las sob o regime 
de monopólio. Diferentemente, caso a União considere mais condizente com 
o interesse público o seu exercício por empresas estatais ou privadas, pode 
contratar esse exercfcio com elas. Note-se, ainda, que a decisão sobre con
tratar ou não é exclusiva da União. 

Relevante observar, também, que a contratação, pela União, de empresas 
para exercerem as atividades descritas nos incisos I a IV do art. 1 77, acima 
reproduzidos, não é livre, porquanto deverá observar as condições estabele
cidas em lei, a qual deve dispor sobre (art. 1 77, § 2.º): 

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em 
todo o território nacional; 

II - as condições de contratação; 

I I I  - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio 
da União. 
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As atividades descritas no inciso V do art. 1 77 - concernentes a minérios 
e minerais nucleares e seus derivados - estão efetivamente sob monopólio da 
União, com exceção, unicamente, dos radioisótopos para a pesquisa e usos 
médicos, agrícolas e industriais e dos radioisótopos de meia-vida igual ou 
inferior a duas horas, cuja produção, comercialização e util ização poderão 
ser autorizadas sob regime de permissão (CF, art. 2 1 ,  X.XIII, "b" e "c"). 

Em qualquer caso, cabe à lei dispor sobre o transporte e a util ização de 
materiais radioativos no território nacional (art. 1 77,  § 3.º). 

Cabe lembrar que "a responsabilidade civil por danos nucleares independe 
da existência de culpa" (CF, art. 2 1 ,  XXIII, "d"). 

3.5. Atuação do Estado como agente regulador 

No seu art. 1 74, a Constituição dispõe acerca da atuação indireta do 
Estado na economia, nestes termos, sobremodo elucidativos (grifou-se): 

Art. 1 74. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. 

Portanto, no âmbito de sua atuação indireta na economia, o Estado é 
descrito como agente normativo e regulador. Essa atuação traduz-se nas 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento. 

Não é pacífica a distinção entre agente normativo e agente regulador. 
Entendemos que atuação normativa diz respeito a todo e qualquer ato 

geral que possa ser considerado intervenção no setor econômico, ou seja, 
qualquer ato que de algum modo interfira no curso natural da economia, 
que seria aquele determinado pelas "forças naturais" do mercado, pela "mão 
invisível" de Adam Smith. 

Assim, é atuação do Estado no domínio econômico como agente nor
mativo a edição de uma lei que institua uma contribuição de intervenção no 
domínio econômico (CF, art. 1 49), ou de uma lei que preveja uma isenção de 
IPI para as indústrias que se instalarem na região do semiárido do Nordeste, 
ou de um decreto que regulamente o exercício do poder de polícia sobre 
determinadas atividades etc. 

Como exemplo, registramos que a EC 33/200 1 acrescentou o § 4.0 ao 
art. 177, dispondo acerca de uma específica contribuição de intervenção 
no domínio econômico (CIDE), incidente em operações com petróleo, gás 
natural e álcool combustível, determinando a destinação dos recursos com 
ela arrecadados: 
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a)  ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, 
gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 
petróleo e do gás; 

e) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 

Já a função de agente regulador, a nosso ver, abrange as normas que 
disponham especificamente sobre a atuação dos agentes econômicos, condi
cionando, coordenando e disciplinando a atividade econômica privada (deli
neando os assim chamados "marcos regulatórios" de cada setor econômico), 
mas também inclui medidas concretas de intervenção na economia, como 
tabelamento de preços, formação de estoques reguladores para controle de 
abastecimento, garantia de preços mínimos para produtos agrícolas etc. En
globa; ainda, as atividades administrativas de fiscalização, solução de litígios, 
repressão às infrações administrativas etc. Merece especial menção, aqui, a 
atuação das agências reguladoras (que recebem essa denominação exatamente 
em função de sua finalidade específica). 

O texto do art. 1 74, acima transcrito, afirma que na sua atuação indi
reta na economia o Estado exerce as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento. 

A fiscalização é exercida no âmbito do poder de polícia, exercido pe
los mais diversos órgãos e entidades de todas as esferas da Federação. São 
exemplos a fiscalização ambiental, a fiscalização sanitária, a fiscalização dos 
mercados de capitais etc. Abrange não só a polícia administrativa repressiva, 
como também a preventiva (exigência de obtenção prévia de licenças e auto
rizações para funcionamento, edificação, exercício de determinadas atividades, 
exploração de determinados recursos etc.). 

O incentivo, ou fomento, traduz-se nos mais variados benefícios fiscais, 
subvenções, subsídios e outras medidas de indução positiva, inclusive o inves
timento público em infraestrutura, visando a orientar os agentes privados para 
atuarem em setores que o Estado considere de interesse geral ou estratégicos. 
A lei de diretrizes orçamentárias deve estabelecer a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento (CF, art. 1 65,  § 2.º). 

O planejamento é "determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado". Significa que, embora nossa economia não seja planificada, 
como ocorre nos regimes socialistas, em que não há liberdade de empresa, 
o Estado deve elaborar planos econômicos, de observância obrigatória pelo 
setor público, mas não impositivo para o setor privado. 

Assim, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e quaisquer 
outras empresas sob controle estatal deverão atuar conforme o planejamento 
econômico elaborado pelo Estado. 
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Para o setor privado, esse planejamento apenas indica os setores de 
atuação, as atividades, a orientação geral que o Estado considera ser estrate
gicamente a mais adequada para a obtenção do desenvolvimento econômico, 
cuja busca o ordenamento jurídico lhe impõe. Essa orientação geral não obri
ga os agentes privados, mas é claro que o Estado pode utilizar medidas de 
indução (por exemplo, beneficios fiscais), a fim de obter a adesão daqueles 
a seu plano. 

São instrumentos do planejamento estatal, dentre outros, o plano plu
rianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais dos 
diversos entes federados. 

O § 1 .0 do art. 1 74, em comento, estatui que "a lei estabelecerá as 
diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibra
do, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento". 

Nos termos do já citado § 2.º desse mesmo artigo, "a lei apoiará e es
timulará o cooperativismo e outras formas de associativismo". 

Assevera o art. 1 80 que "a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvi
mento social e econômico". 

Cabe mencionar, por fim, que o art. 1 78 da Constituição estabelece 
regras específicas acerca da ordenação dos transportes. A EC 71 1 995 alterou 
profundamente o conteúdo original desse artigo, que previa privilégios para 
brasileiros e embarcações brasileiras, passando a possibilitar a propriedade de 
embarcações nacionais por estrangeiros (antes vedada), e abolindo a exclu
sividade das embarcações nacionais na navegação de cabotagem (navegação 
entre portos brasileiros). É a seguinte a redação atual do dispositivo: 

Art. 1 78.  A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 
aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte 
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido 
o princípio da reciprocidade. 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei 
estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias 
na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por 
embarcações estrangeiras. 

3.6. Exploração de recursos minerais e potenciais de energia 
hidráulica 

Por força do art. 2 1 ,  incisos VIII e IX, da Constituição, são bens da 
União os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive 
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os do subsolo. O art. 1 76 da Carta Política esclarece que esses bens são 
propriedade distinta da do solo.9 

Embora sejam de sua propriedade, a União não precisa explorar direta
mente os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais. Eles podem 
ser explorados por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua sede e administração no País, mediante autorização ou conces
são, sendo garantida a quem realize a exploração a propriedade do produto 
da lavra. Além disso, o proprietário do solo tem direito a participação nos 
resultados da lavra, na fonna e no valor que dispuser a lei. 

Há uma exceção específica para os potencias de energia renovável de 
capacidade reduzida, porquanto o seu aproveitamento não dependerá de 
autorização ou concessão. Todas essas regras encontram-se no art. 1 76 da 
Constituição, abaixo reproduzido: 

Art. 1 76. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos mine
rais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, 
e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra. 

§ 1 .0 A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aprovei
tamento dos potenciais a que se refere o 'caput' deste artigo 
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou con
cessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou em
presa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 
e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 
em faixa de fronteira ou terras indígenas. 

§ 2 .0 É assegurada participação ao proprietário do solo nos 
resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 

§ 3 .0 A autorização de pesquisa será sempre por prazo deter
minado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo 
não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, 
sem prévia anuência do poder concedente. 

§ 4.0 Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento 
do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. 

Por fim, cabe registrar que, consoante preveem os §§ 3 .0 e 4.0 do 
art. 1 74, a atividade garimpeira, quando exercida em cooperativas, deverá 

• O Código Civil vigente, nessa esteira, estatui que a propriedade do solo abrange a do 
subsolo correspondente {art. 1 .229), mas ·a propriedade do solo não abrange as jazidas, 
minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos 
arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais" (art. 1 .230). 
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receber tratamento favorecido, conferindo-se a essas cooperativas prioridade 
na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas 
de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e na áreas que a 
União estabeleça (CF, art. 2 1 ,  XX.V), na forma da lei. 

3.7. Política urbana 

A Constituição de 1 988 trata da política urbana em seus arts. 1 82 e 
1 83. Antes disso, no seu art. 24, inciso I, enuncia que o direito urbanístico 
é matéria submetida à competência legislativa concorrente da União, dos 
estados e do Distrito Federal. Portanto, nos termos do § l .º desse artigo, 
à União compete estabelecer as normas gerais de direito urbanístico. Além 
disso, nos termos do inciso 1 do art. 30, compete aos municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local, e, no inciso VIII do mesmo artigo, o texto 
constitucional dá aos municípios competência para "promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 

É interessante observar que a "Política Urbana" é tratada em um capítulo 
específico integrante do título "Da Ordem Social". Por essa razão, desde logo 
resta claro que deve a leitura e interpretação dos dispositivos pertinentes ser feita 
à luz dos princípios gerais norteadores da ordem econômica, sobretudo, nesse 
caso específico, a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. 

O art. 1 82 da Constituição dá ao Poder Público municipal a competência 
para executar a política de desenvolvimento urbano. Essa política de desen
volvimento urbano é estabelecida pela União, no uso de sua competência para 
editar normas gerais sobre a matéria. Assim, as "diretrizes gerais fixadas em 
lei", a que se refere o caput do art. 1 82, são fixadas em lei federal, obrigatória 
para todos os municípios. O diploma que o faz é o denominado "Estatuto 
da Cidade", Lei 1 0.257/200 1 .  É esta a redação do art. 1 82 da Carta Política: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, confonne 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. 

O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana é o plano diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes (art. 1 82 ,  § 1 .0). Trata-se de uma lei municipal, portanto, aprova
da pela Câmara Municipal, na qual devem ser definidos o zoneamento, as 
condições e requisitos para a autorização de edificações, o sistema viário, as 
atividades passíveis de serem desenvolvidas em cada zona etc. 
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A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exi
gências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor 
(art. 1 82,  § 2.º). 

As desapropriações necessárias para dar execução ao plano diretor de
vem ser feitas com prévia e justa indenização em dinheiro (art. 1 82, § 3 .º) .  
Trata-se, entretanto, de uma regra geral, ademais, desnecessária, uma vez 
que o art. 5 .0, XXIV, já estabelece essa exigência de indenização prévia em 
dinheiro como um direito fundamental. 

Dissemos, entretanto, que se trata de regra geral porque o mesmo art. 1 82 
traz uma das hipóteses constitucionais em que a indenização pode ser feita em 
títulos da dívida pública, não em dinheiro. Trata-se do disposto no § 4.º do 
art. 1 82,  que versa especificamente sobre as medidas que podem ser adotadas 
para coibir a manutenção de solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
util izado. 

Nos termos desse § 4.º do art. 1 82, o Poder Público municipal pode, me
diante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal (o "Estatuto da Cidade"), do proprietário do solo urbano não edifi
cado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. 

Perceba-se que o dispositivo exige três leis diferentes: a lei federal geral 
(o "Estatuto da Cidade"), o plano diretor, e a lei específica municipal que 
exija do proprietário o adequado aproveitamento do solo urbano. 

Nos incisos do § 4.0 do art. 1 82 são previstas as medidas de caráter 
sancionatório que podem ser adotadas no caso de o proprietário não atender 
à exigência de aproveitamento do solo. São elas: 

1 - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 

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

Como se vê, o inciso III traz uma hipótese de desapropriação que não 
será indenizada em dinheiro, mas sim em títulos da dívida pública. Porém, 
frise-se, a indenização deve ser justa, ou seja, corresponder ao valor real do 
bem desapropriado. 

Por fim, o art. 1 83 estabelece uma hipótese especial de aquisição de 
propriedade urbana mediante usucapião, comumente denominada "usucapião 
urbana constitucional" ou "usucapião pró-moradia". Afirma o caput desse 
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artigo que "aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cin
quenta 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". A usuca
pião não será reconhecida ao mesmo possuidor mais de uma vez (art. 1 82, 
§ 2 .0) e não se aplica a imóveis públicos (art. 1 82, § 3.0). 

3.8. Política agrícola e fundiária, e reforma agrária 

A Constituição inicia o capítulo acerca "Da Política Agrícola e Fundiária 
e da Reforma Agrária" tratando da desapropriação, por interesse social, para 
fins de reforma agrária. Reza o seu art. 1 84: 

Art. 1 84. Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de refof!lla 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 vinte anos, a partir do segundo ano 
de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

Deve-se observar que a competência para legislar sobre qualquer moda
lidade de desapropriação é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso 
II ,  da Lei Maior. Na hipótese de desapropriação por interesse social para o 
fim específico de promover a reforma agrária, a competência para declarar 
de interesse social o imóvel rural é também exclusiva da União. 

A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária está 
tratada nos arts. 1 84 a 1 86 da Constituição Federal. Esses dispositivos cons
titucionais foram regulamentados pela Lei 8.629/ 1 993; Lei Complementar 
76/ 1 993; e Lei Complementar 88/ 1 996. 

A desapropriação para fins de reforma agrária é cabível quando a pro
priedade rural não esteja cumprindo sua função social. Nos exatos termos 
constitucionais, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
aos seguintes requisitos (CF, art. 1 86): 

1 - aproveitamento racional e adequado; 

I I  - 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. 
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Por outro lado, a Constituição considera insuscetíveis de desapropriação 
para fins de reforma agrária (art. 1 85): 

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

I I  - a propriedade produtiva. 

É relevante enfatizar que, sejam quais forem as suas dimensões, a pro
priedade produtiva não está sujeita à desapropriação para fins de reforma 
agrária (pode ser objeto de outra espécie de desapropriação, mas, nesse caso, 
integralmente paga em dinheiro, que é a regra para as desapropriações ordi
nárias). Além da vedação à sua desapropriação para fins de reforma agrária, 
diz o parágrafo único do art. 1 85 que "a lei garantirá tratamento especial 
à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos 
relativos a sua função social". 

No caso da desapropriação para fins de reforma agrária, a indenização 
deverá ser prévia e justa, mas não em dinheiro, e sim em títulos da dívida 
agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 
será definida em lei ( art. 1 84, caput). 

Porém, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro 
(art. 1 84, § 1 .0). Em relação a essas benfeitorias, portanto, o procedimento 
obedecerá à regra geral de desapropriação: oferecimento inicial do preço, 
depósito em juízo, se houver interesse de imissão provisória na posse, e ob
tenção da transferência das benfeitorias somente ao final, com o pagamento 
integral da indenização. 

A Constituição determina que uma lei complementar discipline o proce
dimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de 
desapropriação (CF, art. 1 84, § 3 .0). 

Ao amparo desse dispositivo constitucional, foi editada a Lei Comple
mentar 76/ 1 993 (posteriormente modificada pela Lei Complementar 88/1 996), 
que regulou o referido processo. Na ação de indenização, o expropriado 
poderá apresentar contestação no prazo de quinze dias, mas não poderá fazer 
qualquer apreciação sobre a declaração de interesse social (só poderá discutir 
questões preliminares e o valor ofertado para a indenização). 

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 (art. 1 84, § 4.0). 

O §  5 .0 do art. 1 84 estabelece uma hipótese de imunidade tributária, afas
tando a incidência de "impostos federais, estaduais e municipais as operações 
de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária". 
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Desapropriado o imóvel para fins de reforma agrária, será entregue pelo 
Poder Público ao beneficiário o título de domínio ou de concessão de uso 
- que pode ser conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente
mente do estado civil ,  nos termos e condições previstos em lei. Esses títulos 
são inegociáveis pelo prazo de dez anos (art. 1 89). 

Sobre a política agrícola, que deve ser compatibilizada com as ações de 
reforma agrária, estabelece o texto constitucional, que, na forma da lei, será ela 
planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes ( art. 1 87). Incluem-se no planejamento agrícola 
as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais (art. 1 87, § l .º). 

A política agrícola deverá levar em conta, especialmente (art. 1 87): 

1 - os instrumentos creditícios e fiscais;· 

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

I I I  - 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. 

A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públ icas, in
clusive as devolutas, com área superior a dois mil e quinhentos hectares 
a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de 
prévia aprovação do Congresso Nacional, salvo se efetuada para fins de 
reforma agrária (art. 1 88, §§ l .º e 2.0). Em qualquer caso, a destinação de 
terras públicas e devolutas deve ser compatibilizada com a política agrícola 
e com o plano nacional de reforma agrária (art. 1 88, caput). 

Cabe à lei regular e limitar a aquisição ou o arrendamento de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecer os casos que 
dependerão de autorização do Congresso Nacional (art. 1 90). 

Por fim, o art. 1 9 1  da Carta Magna estabelece uma hipótese especial 
de usucapião, conhecida como "usucapião pro labore". O possuidor de área 
de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, adquire sua 
propriedade, desde que: 

a) a possua como se sua fosse, por cinco anos ininterruptos, sem oposição; 

b) a tenha tornado produtiva por seu trabalho ou de sua família; 
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c) tenha nela sua moradia; 

d) não seja proprietário de outro imóvel, rural ou urbano; 

e) não se trate de imóvel público. 

3.9. Sistema Financeiro Nacional 

1 025 

Ensina José Afonso da Silva que há dois sistemas financeiros regulados 
na Constituição: 

a) o público, que diz respeito às finanças públicas e aos orçamentos (art. 1 63 
a 1 69); e 

b) o "parapúblico", denominado pela Carta "sistema financeiro nacional", que 
se aplica às instituições financeiras creditícias públ icas ou privadas, de 
seguro, previdência privada e capitalização. 

Estudaremos, neste tópico, apenas a regulação do "sistema financeiro 
nacional". 

O sistema financeiro nacional é regulado em um único artigo da Cons
tituição, que foi profundamente alterado pela EC 40/2003. 

É a seguinte a redação atual do dispositivo: 

Art. 1 92. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será �egulado por leis 
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação 
do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

A EC 40/2003 suprimiu do texto constitucional a previsão de que as taxas 
de juros reais fossem de, no máximo, doze por cento ao ano, considerando 
crime de usura a cobrança acima deste limite. 

O STF havia decidido que esse dispositivo somente poderia ser aplicado 
efetivamente quando a lei complementar que tratasse do sistema financeiro 
nacional o regulamentasse. 

O texto original do art. 1 92 referia-se a uma lei complementar (no sin
gular), para disciplinar o sistema financeiro nacional. Como havia discussão 
sobre a possibil idade de uma lei complementar regulamentar somente parte 
do art. 1 92 (original), a regulamentação acabou não ocorrendo, porque se 
temia que, editada a lei complementar, pudesse ser considerada imediata
mente aplicável a disposição constitucional acerca dos juros, mesmo que a 
lei complementar nada dispusesse a respeito. 
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Atualmente, além de ter sido explicitado que o sistema financeiro nacional 
pode ser regulamentado em mais de uma lei complementar, foi simplesmente 
revogada a disposição acerca de limite dos juros, descabendo cogitar de base 
constitucional para tal imposição. 

A lei que regula o sistema financeiro nacional, hoje, é, basicamente, a 
Lei 4.595/1 964, recepcionada (antes e depois da EC 40/2003) com o status 
de lei complementar. 

Cabe lembrar que a competência da União para emitir moeda será exer
cida exclusivamente pelo banco central (CF, art. 1 64), autarquia federal em 
regime especial, que tem entre suas competências a fonnulação, a execução, 
o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito 
e de relações financeiras com o exterior, bem como a organização, disciplina, 
e fiscalização do sistema financeiro nacional. 

O art. 1 92 detennina que o sistema financeiro nacional seja estruturado 
de fonna a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade. Essa regra vale para as instituições públicas e 
também para as privadas, coadunando-se com os princípios gerais da ordem 
econômica, estudados anterionnente. As cooperativas de crédito, confonne 
expressamente estatufdo no art. 1 92, integram o sistema financeiro nacional. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre as instituições financeiras 
e seus usuários. Entendeu a Corte não haver conflito entre o regramento do 
sistema financeiro e a disciplina do consumo e da defesa do consumidor, haja 
vista que, nos tennos do disposto no art. 1 92 da Constituição, a exigência de 
lei complementar refere-se apenas à regulamentação da estrutura do sistema 
financeiro, n ão abrangendo os encargos e obrigações impostos pelo coe 
às instituições financeiras, relativos à exploração das atividades dos agentes 
econômicos que a integram - operações bancárias e serviços bancários -, 
que podem ser definidos por lei ordinária. 10 

A participação do capital estrangeiro nas instituições que integram o 
sistema financeiro nacional deve ser regulada mediante lei complementar, 
com vistas à detenninação de que este atenda aos interesses da coletividade 
e promova o desenvolvimento nacional equilibrado (poderá ser uma, ou 
mais de uma, das leis complementares que devem regulamentar o art. 1 92). 

Todas essas regras pennitem afinnar que, pelo menos em tese, o Estado 
brasileiro possui respaldo jurídico para intervir fortemente no sistema finan
ceiro nacional com o fim de assegurar que ele cumpra a sua função social, 
constitucionalmente estabelecida. 

'º ADI 2.591/DF, rei. orlg. Min. Carlos Velloso, rei. p/ o acórdilo Min. Eros Grau, 07.06.2006. 



Capítulo 17 

ORD'EM SOCIAL 

Ao enunciar o Título "Da Ordem Social", a Constituição Federal declara 
que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar e a justiça sociais. 

Sob o título "Da Ordem Social", o legislador constituinte disciplinou di
ferentes matérias, algumas delas difíceis de serem enquadradas nesse conceito, 
como é o caso do capítulo que trata de ciência e tecnologia. São os seguintes 
os assuntos disciplinados no Título "Da Ordem Social", e que serão abordados 
a seguir: seguridade social (arts. 1 94 a 204); educação, cultura e desporto 
(arts. 205 a 2 1 7); ciência e tecnologia (arts. 2 1 8  e 2 1 9); comunicação social  
(arts. 220 a 224); meio ambiente (art. 225); família, criança, adolescente, 
jovem e idoso (arts. 226 a 230); índios (arts. 23 l e 232). 

1. SEGURIDADE SOCIAL 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 

1 - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 

111 - seletividade e distributividade na prestação dos beneficios 
e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
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V - equidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalha
dores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. 

Estabelece o art. 1 95 da Constituição Federal que a seguridade social 
será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
na forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

li - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedi
das pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 20 1 ;  

III - sobre a receita de concursos de prognósticos; 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de 
quem a lei a ele equiparar. 

Anote-se que decorre de expressa previsão constante do inciso II do art. 1 95, 
acima reproduzido, uma importante diferença entre o regime geral de previdência 
(RGPS) e o regime próprio de previdência dos servidores públicos, previsto no 
art. 40 da Constituição Federal: os proventos e as pensões concedidas sob o 
regime próprio de previdência dos servidores públicos estatutários efetivos so
frem a incidência de contribuição previdenciária (art. 40, § 1 8), ao passo que a 
aposentadoria e a pensão concedidas pelo RGPS, ao qual se submetem os demais 
trabalhadores, estão imunes à incidência de contribuição previdenciária. 

As contribuições de seguridade social incidentes sobre as bases econômi
cas (materialidades) indicadas nos incisos do art. 1 95 podem ser instituídas 
por meio de lei ordinária, ou por medida provisória - nesse último caso, 
se atendidos os pressupostos para a adoção de tal espécie normativa, esta
belecidos no art. 62 da Constituição da República. 

Além das contribuições incidentes sobre as materialidades já autorizadas 
nos incisos do art. 1 95, poderão ser estabelecidas outras fontes destinadas a 
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, desde que mediante 
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lei complementar. Trata-se da chamada competência residual da União para 
a instituição de novas contribuições de seguridade social, prevista no § 4.0 
do mesmo art. 1 95 .  Vale repetir: a instituição de contribuição de seguridade 
social residual (isto é, incidente sobre fonte diversa daquelas enumeradas nos 
incisos do art. 1 95 da Carta Política) exige a aprovação de lei complementar 
pelo Congresso Nacional. 

Nos termos do § 6.º do art. 1 95, as contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publi
cação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o 
princípio tributário da anterioridade do exercício financeiro (art. 1 50, III, "b"). 

Em geral, a instituição ou majoração de tributos sujeita-se ao princípio 
da anterioridade tributária, segundo o qual a lei instituidora ou majoradora 
deve ser publicada num exercício financeiro para legitimar a incidência da 
exação tributária sobre fatos geradores ocorridos a partir do exercício financeiro 
seguinte (art. 1 50, III, "b"). As contribuições de seguridade social não se 
sujeitam ao princípio da anterioridade tributária, mas sim a essa regra especial 
do § 6.º do art. 1 95 ,  que autoriza a sua exigência após decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. 

São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (CF, art. 
1 95, § 7.º). Anote-se que se trata de regra de imunidade tributária, não obstante 
o emprego do vocábulo "isentas", pelo texto constitucional. Essa imunidade não 
alcança toda e qualquer entidade beneficente, mas somente aquelas entidades 
beneficentes de assistência social, isto é, que se dedicam ao atendimento dos 
necessitados, pessoas sem condições de prover o próprio sustento e de sua 
família. Embora não exista consenso, perfilhamos a orientação de que a lei a 
que se refere o dispositivo deve ser lei complementar, uma vez que estará regu
lando uma imunidade tributária, cu seja, uma limitação constitucional ao poder 
de tributar, acarretando a incidência do art. 146, inciso II, da Carta Política. 

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, 
bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade 
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização 
da produção e farão jus aos benefícios, nos termos da lei (CF, art. 1 95, § 8.º). 

Esse tratamento especial dedicado ao pequeno produtor rural e ao pescador 
artesanal tem por fim facilitar o cumprimento das obrigações previdenciárias 
por esses contribuintes, que nem sempre têm condições de efetuar o pagamento 
das contribuições mensalmente, como os demais segurados. Não se trata 
de dispensa de pagamento das contribuições, haja vista que a seguridade 
social é responsabilidade de toda a sociedade e, portanto, seu custeio deve 
obediência ao princípio da solidariedade. 
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As contribuições de seguridade social do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferen
ciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de 
obra, do porte da empresa ou de condição estrutural do mercado de trabalho 
(CF, art. 1 95, § 9.º). 

Esse dispositivo constitucional passou a permitir, claramente, que seja 
estabelecida progressividade, ou outra forma de diferenciação de alíquotas, 
ou de bases de cálculo, para as contribuições sociais de seguridade social, 
segundo os parâmetros nele previstos, mas somente para aquelas contribuições 
a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, previstas 
no art. 1 95, 1, da Constituição Federal. 

Visando a evitar a concessão ou o aumento irresponsáveis de beneficios 
previdenciários ou assistenciais, determina a Constituição que nenhum benefi
cio ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total (art. 1 95, § 5 .0). 

1 . 1 .  Saúde (arts. 1 96 a 200) 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po
líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros 
e, também, por pessoa fisica ou jurídica de direito privado. 

O sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hie
rarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder 
Público executa as ações e os serviços públicos de saúde, sendo organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
preju[zo dos serviços assistenciais; 

c) participação da comunidade. 

O sistema único de saúde é financiado com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
além de outras fontes. A Constituição Federal determina que essas entidades 
públicas apliquem, anualmente, em ações e serviços de saúde pública recursos do 
produto de suas arrecadações tributárias e de transferências de mesma natureza 
em percentagens e critérios estabelecidos em lei complementar (CF, art. 1 98). 
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A fim de assegurar maior eficiência na prestação pública de serviços de 
saúde às comunidades e no combate às endemias, o texto constitucional dispõe 
que os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes co
munitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições 
e requisitos específicos para sua atuação (art. 1 98, § 4º). Trata-se, assim, de mais 
uma exceção à exigência de concurso público para a admissão de pessoal pelo 
Poder Público, haja vista que esse processo seletivo substituirá a realização de 
concurso público, prevista no art. 37, inciso II, da Carta da República. 

Além das hipóteses previstas na Constituição Federal para a perda do 
cargo de servidor estável (previstas no § 1 .0 do art. 4 1  e no § 4.º do art. 
1 69), o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de 
saúde ou de agente de combate às endemias poderá também perder o cargo 
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para 
o seu exercício (CF, art. 1 98, § 6.0). 

Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional na
cional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo 
à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido 
piso salarial (art. 1 98, § 5.0, com a redação dada pela EC 63/20 1 0). 

A assistência à saúde é l ivre à iniciativa privada. Ademais, as instituições 
privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. · 

É vedada, também, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei . 

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa 
e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

Compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 

1 - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

li - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador; 
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III  - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o con
trole de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, trans
porte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreen
dido o do trabalho. 

1 .2. Previdência social (arts. 201 e 202) 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego in
voluntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes. 

A Constituição Federal veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdên
cia social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica e quando se tratar de segurados 
com deficiência, nos tennos definidos em lei complementar (art. 20 1 ,  § 1 .0). 1 

No tocante à fixação e preservação do valor dos beneficios previdenciários, 
a Constituição Federal estabelece quatro importantes garantias aos segurados: 

1 O art. 1 5  da EC 20/1998 delermina a aplicação do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 
8213/1991 - que disciplinam a aposentadoria especial do "segurado que tiver trabalhado 
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a Integridade flslca· -, 

enquanto não for editada a lei complementar exigida pelo § 1 .° do art. 201 da Constituição. 
Já a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) foi regulamentada pela Lei Complementar 142, de 08.05.2013. 
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a) nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o rendimento 
do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo; 

b) todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de beneficio 
serão devidamente atualizados, na fonna da lei; 

c) é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
pennanente, o valor real, confonne critérios definidos em lei; 

d) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 
dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 

É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade 
de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previ
dência (CF, art. 20 1 ,  § 5.0). 

A filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segu
rado facultativo é permitida àquelas pessoas que não são automaticamente 
vinculadas a nenhum regime previdenciário, isto é, que não exercem nenhu
ma atividade que implique filiação obrigatória e automática a algum regime 
previdenciário. É o caso, por exemplo, da dona de casa, do estagiário e do 
estudante. Porém, se a pessoa é filiada ao regime geral de previdência social 
(como os trabalhadores em geral) ou a regime próprio de previdência (como 
os servidores públicos em geral) não poderá, cumulativamente, se filiar ao 
RGPS na qualidade de contribuinte facultativo. 

Determina a Constituição Federal que a lei disporá sobre sistema espe
cial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda 
e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de 
baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário 
mínimo. Esse sistema especial terá alíquotas e carências inferiores às vigentes 
para os demais segurados do regime geral de previdência social. 

A Emenda Constitucional 4 1 /2003 estabeleceu limite máximo para o valor 
dos benefícios do regime geral de previdência social - RGPS, determinando 
a obrigatoriedade de seu reajuste, a partir da data de sua publicação, para 
preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizando-o pelos mesmos 
índices aplicados aos beneficios do RGPS. 

Entretanto, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse 
limite não se aplica à licença maternidade a que se refere o art. 7 .0, XVII, 
da Constituição Federal, respondendo a Previdência Social, em qualquer 
caso, pelo pagamento integral da referida licença, mesmo quando o salário 
da empregada seja superior ao limite máximo dos beneficios do RGPS.2 

2 ADI 1 .946/DF, rei. Min.  Sydney Sanches, 29.04.1 999. 
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1.2.1. Regras para aposentadoria 

Estabelece a Constituição Federal que é assegurada aposentadoria no 
regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguin
tes condições: 

a) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; 

b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher; 

c) 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os 
trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal; 

d) no caso de professor, 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de 
contribuição, se mulher, desde que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem reciproca do tempo 
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 
hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

7.2.2. Regra de transição de aposentadoria voluntária integral 

O art. 9.º da Emenda Constitucional 20/ 1 998 assegura, ressalvado o 
direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas para o regime 
geral de previdência social, o direito à aposentadoria integral ao segurado 
que se tenha filiado ao regime geral de previdência social até a data de sua 
publicação, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1) 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; 

II) tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 
na data da publicação da EC 20/1 998, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea anterior (letra "a", acima). 

Note-se que, como os requisitos dessa regra de transição devem ser 
cumpridos cumulativamente, a EC 20/ 1998 terminou por fixar idades mínimas 
para a aposentadoria integral do homem (53 anos) e da mulher (48 anos). 
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1.2.3. Regra de transição de aposentadoria voluntária proporciona/ 

A Emenda Constitucional 20/ 1998 assegura, também, o direito à apo
sentadoria proporcional ao tempo de contribuição ao segurado que se tenha 
filiado ao regime geral de previdência social até a data de sua publicação, 
quando atendidas as seguintes condições: 

l) 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; 

II) tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, 
na data da publicação da EC 20/1 998, faltaria para atingir o l imite de 
tempo constante da alínea anterior (letra "a", acima). 

O valor da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% (setenta 
por cento) do valor máximo a que o trabalhador teria direito com a aposen
tadoria integral, acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição 
que supere a soma acima referida do tempo mínimo de contribuição, até o 
limite máximo de 1 00% (cem por cento). 

7.2.4. Regra de transição para professor 

A Emenda Constitucional 20/ 1 998 assegurou, também, a possibilidade 
de o professor que, até a data de sua publicação tivesse exercido atividade 
de magistério, optar por aposentar-se proporcionalmente na fonna descrita 
no tópico precedente. Caso faça essa opção, o professor terá o tempo de 
serviço exercido até a data da publicação da EC 20/1 998 contado com o 
acréscimo de 1 7% (dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por 
cento), se mulher, desde que se aposente, ex.;lusivamente, com tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério. 

1.2.5. Regime de previdência privada complementar 

A Emenda Constitucional 20/1998 introduziu no texto constitucional a previ
são de regime de previdência privada complementar, baseado na constituição 
de reservas que garantam o beneficio contratado, confonne a seguir exposto. 

Nos tennos do caput do art. 202 da Constituição, o regime de previdência 
privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação 
ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o beneficio contratado, e regulado por lei complcmentar.3 

A Lei Complementar 1 09, de 29.05.2001, dispõe sobre o regime de previdência privada 
complementar a que se refere o art. 202 da Constituição Federal. 
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A lei complementar, que regulará o regime de previdência privada, assegu
rará ao participante de planos de beneficios de entidades de previdência privada 
o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. 

As contribuições do empregador, os beneficios e as condições contratuais 
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de beneficios das entidades de 
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, 
assim como, à exceção dos beneficios concedidos, não integram a remune
ração dos participantes, nos tennos da lei. 

É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela 
União, estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, 
salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese nenhuma, 
sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 

Lei complementar disciplinará a relação entre a União, estados, Di"strito 
Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, na qualidade 
de patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas res
pectivas entidades fechadas de previdência privada. 

Essa mesma lei complementar aplicar-se-á, no que couber, às empresas 
privadas pennissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, 
quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. 

Finalmente, a referida lei complementar estabelecerá os requisitos para a 
designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência 
privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias 
de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. 

De acordo com esse regramento constitucional, podemos assim resumir 
as características do regime de previdência privada: 

a) caráter complementar; 

b) facultativo; 

c) organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social; 

d) independência financeira em relação ao Poder Público; 

e) regulado por lei complementar; 

f) publicidade de gestão. 

1 .3. Assistência social (arts. 203 e 204) 

A assistência social não constitui seguro social, porque não depende de 
contribuição do beneficiário, sendo financiada com recursos do orçamento 
da seguridade social, além de outras fontes. 
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Desse modo, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e terá por objetivos: 

1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adoles
cência e à velhice; 

li - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

I l i  - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

As ações governamentais na área da assistência social, realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social e de outras fontes, são organi
zadas com base nas seguintes diretrizes: 

a) descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos pro
gramas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes 
e de assistência social; 

b) participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de 
apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua 
receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento 
de: 

1 - despesas com pessoal e encargos sociais; 

li - serviço da dívida; 

I l i  - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoiados. 

2. EDUCAÇÃO (A�TS. 205 A 214) 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será pro
movida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
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2.1 .  Princípios constitucionais do ensino 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e pennanência na 
escola; 

I I  - l iberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

I I I  - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coe
xistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, ga
rantidos, na fonna da lei, planos de carreira, com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na fonna da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade; 

VI I I  - piso salarial profissional nacional para os profissionais 
da educação escolar pública, nos tennos de lei federal. 

O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a cobrança de 
taxa de matrícula nas universidades públicas, por afronta ao inciso IV do art. 
206 da Constituição Federal, que assegura a gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. Esse entendimento está consolidado no enunciado 
da Súmula Vinculante 1 2  do STF, abaixo reproduzida: 

1 2  - A  cobrança de taxa de matrícula nas Universidades Públicas 
viola o disposto no artigo 206, inciso I V, da Constituição Federal. 

Ainda em respeito ao art. 206, IV, da Constituição Federal, o STF con
sidera inconstitucional a cobrança, por instituição pública de ensino profis
sionalizante, de anuidade relativa à alimentação ("taxa de alimentação").4 

2.2. Autonomia das universidades 

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indisso
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A autonomia didático-científica conferida às universidades atua como 
princípio basilar do ensino, garantindo a tais instituições a liberdade de 

' ADI 357.148/MT, rei. Mln. Marco Aurélio, 25.02.2014. 
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aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o 
saber, sem quaisquer ingerências administrativas. 

É facultado às universidades e às instituições de pesquisa cientifica e tec
nológica admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. 

2.3. Deveres do Estado em relação ao ensino 

Estabelece o art. 208 da Constituição Federal que o dever do Esta
'
do 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

1 - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
1 7  (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria (redação dada pela EC 59/2009); 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

I I I  - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 
5 (cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando; 

VII  - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, trans
porte, alimentação e assistência à saúde (redação dada pela EC 
59/2009). 

A garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 
dezessete anos de idade, bem como sua oferta gratuita para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria (art. 208, I), deverá ser 
implementada progressivamente, até 20 1 6, nos termos do plano nacional de 
educação, com apoio técnico e financeiro da União (EC 59/2009, art. 6.0). 

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
Assim, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

2.4. Participação da iniciativa privada 

O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
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l - cumprimento das nonnas gerais da educação nacional; 

li - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Note-se que, embora a Constituição Federal tenha consagrado a opção 
pelo ensino público, prevê a liberdade de ensino também à iniciativa privada, 
o que significa que os respectivos serviços poderão ser prestados pelo setor 
privado. Os estabelecimentos privados de ensino, embora evidentemente 
estejam sujeitos a controle pelo Poder Público, no âmbito do poder de po
lícia administrativa, prestam serviços privados, regidos predominantemente 
pelo direito privado. Eles não são delegatários de serviço público, isto é, 
não prestam seus serviços mediante contrato de concessão ou permissão de 
serviço público. 

2.5. Fixação de conteúdo 

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artís
ticos, nacionais e regionais. 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental .  Observa-se 
que, em respeito à liberdade de crença religiosa (art. 5 .º, VI), a Constituição 
veda o ensino religioso como disciplina obrigatória. 

O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

2.6. Organização dos sistemas de ensino 

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em 
regime de colaboração st:us sistemas de ensino, obedecendo às prioridades 
a seguir apresentadas. 

A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equaliza
ção de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios. 

Nesse regime de colaboração, os municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil, enquanto os estados e o Distrito 
Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 
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Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Dis
trito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

2.7. Aplicação de recursos na educação 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Para o efeito do cálculo desses percentuais, a parcela da arrecadação 
de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada 
receita do governo que a transferir. 

Cabe ressaltar que a aplicação desses percentuais constitucionalmente 
previstos na área da educação constitui princípio sensível da ordem federativa 
(CF, art. 34, VII, "e"), cuja inobservância pelo estado ou pelo Distrito Federal 
autoriza a intervenção federa l, a partir de representação do Procurador-Geral 
da República perante o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 36, I II). 

A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento 
das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, 
garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional 
de educação. 

A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamen
to a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na 
forma da lei, sendo que as cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente 
ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino.5 

Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 
lei, que: 

1 - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus exce
dentes financeiros em educação; 

• CF, art. 2 1 2, § 5.º, com a redação dada pela EC 53/2006, e §  6.0 do mesmo artigo, incluldo 
pela EC 53/2006. Antes dessa emenda constitucional, a contribuição do salário-educação era 
destinada somente ao ensino público fundamental, não a toda a educação básica pública 
(a educação básica inclui: a educação infantil - que se subdivide em creche e pré-escola 
-, o ensino fundamental e o ensino médio). 
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I I  - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, fi lantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 
no caso de encerramento de suas atividades. 

Esses recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para 
o ensino fundamental e médio, na fonna da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da 
rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público 
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público. 

2.8. Plano nacional de educação 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implemen
tação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do produto interno bruto. 

3. CULTURA (ARTS. 215 E 216) 

Detennina a Constituição Federal que o Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro
-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
Poder Público que conduzem à:6 

e O Plano Nacional de Cultura, com duração de dez anos, foi lnstituldo pela Lei 1 2.343, de 
02.12.2010. 
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1 - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura 
em suas múltiplas dimensões; 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - valorização da diversidade étnica e regional. 

1043 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 

1 - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

Ili - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá 
o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

Cabem à Administração Pública, na forma da lei, a gestão da documen
tação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem. 

A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens 
e valores culturais. 

Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminis
cências históricas dos antigos quilombos. 

É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual 
de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de: 

1 - despesas com pessoal e encargos sociais; 

I I  - serviço da divida; 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoiados. 
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No intuito de reforçar a participação dos diferentes entes federativos na 
promoção da cultura, o texto constitucional passou a dispor sobre o Sistema 
Nacional de Cultura (SNC), a ser organizado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada e participativa, instituindo um processo de gestão 
e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e per
manentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por 
objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais (CF, art. 2 1 6-A, incluído pela EC 7 1/20 1 2). 

4. DESPORTO (ART. 217) 

Determina a Constituição Federal que é dever do Estado fomentar práti
cas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associa
ções, quanto a sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prio
ritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a 
do desporto de alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e 
o não profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de 
criação nacional. 

A Constituição Federal reconhece a justiça desportiva, ao dispor que o 
Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada 
em lei (art. 2 1 7, § 1 .º). Assim determinando, a Constituição não só valoriza 
a justiça desportiva, como também evita o abarrotamento do Poder Judiciário, 
com ações envolvendo controvérsias desportivas. 

Deve-se frisar que, apesar do seu nome - justiça desportiva -, trata-se 
de órgãos administrativos, logo, os processos que tramitam em seu âmbito 
são processos administrativos. Por essa razão, tendo em conta o princípio 
da inafastabilidade de jurisdição (art. 5.0, XXXV - "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"), as decisões pro
feridas pela chamada justiça desportiva não são imutáveis, não fazem coisa 
julgada, podendo ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário. 

O que existe de excepcional em relação à justiça desportiva é que a 
Constituição exige o esgotamento de suas instâncias como condição para o 
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ajuizamento da ulterior ação judicial (impõe a denominada "jurisdição con
dicionada" ou "instância administrativa de curso forçado"). Entretanto, foi 
fixado à justiça desportiva um prazo limite, de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir a decisão final. Significa que, mesmo 
antes do esgotamento das instâncias da justiça desportiva, o interessado poderá 
recorrer ao Poder Judiciário, caso esse prazo de sessenta dias se esgote sem 
que a decisão final administrativa tenha sido proferida. 

5. CIÊNCIA E TEC.NOLOGl'A (ARTS. 218 E 219) 

O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pes
quisa e a capacitação tecnológicas. 

O texto constitucional estabelece duas espécies de pesquisas: a pesqu isa 
científica e a pesquisa tecnológica. 

A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, 
tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 

A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. 

O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condi
ções especiais de trabalho. 

A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, cria
ção de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 
ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho. 

É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular parcela  de sua 
receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica. 

O mercado interno íntegra o patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar 
da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal .  

6. COMUNICAÇÃO SOCIAL (ARTS. 220 A 224) 

Em perfeita consonância com a garantia fundamental de expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente-
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mente de censura ou licença (art. 5.0, IX), a Constituição Federal proclama 
que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto no próprio texto constitucional. 

Determina, também, que nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5 .º, IV, V, X, 
XIII e XIV. 

Por fim, é ainda mais incisiva ao declarar que é vedada toda e qualquer 
censura de natureza política, ideológica e artística. 

6.1 .  Comunicação social e l iberdade de informação 

A Constituição Federal conferiu especial ênfase à liberdade de pensa
mento, de criação, de expressão, de informação e à livre divulgação dos 
fatos, valores constitucionalmente gravados como direitos fundamentais do 
indivíduo (art. 5.0, XIV). 

Não se pode olvidar, porém, que tais disposições constitucionais devem 
sempre ser interpretadas em consonância com outras garantias protegidas pelo 
Texto Magno, dentre as quais se destacam a inviolabilidade à honra, à vida 
privada e à imagem, sob pena de responsabilização do agente causador de 
danos materiais ou morais a esses valores da pessoa humana. Afinal, como 
já ressaltado, o constitucionalismo contemporâneo refuta a ideia da existência 
de direitos e garantias fundamentais de natureza absoluta. 

Em face dessa necessidade de convivência dos diferentes valores protegi
dos constitucionalmente, temos que as garantias da liberdade de pensamento e 
de informação são relativas, haja vista que o seu exercício não poderá vulnerar 
outros valores constitucionalmente protegidos - tais como a inviolabilidade 
da honra, da intimidade e da vida privada -, sob pena de responsabilização 
civil e criminal, conforme o caso. 

É por esse motivo que não são raros os conflitos entre o interesse público 
à divulgação de informações e a vulneração de condutas íntimas e pessoais, 
protegidas pela inviolabilidade da vida privada e da intimidade. O campo de 
conflito entre esses valores constitucionais toma-se ainda mais tormentoso 
quando estamos diante de personalidades públicas. Nesse caso, conforme lição 
do Professor Alexandre de Moraes, "a interpretação constitucional ao direito 
de informação deve ser alargada, enquanto a correspondente interpretação em 
relação à vida privada e intimidade deve ser restringida, uma vez que por opção 
pessoal as assim chamadas pessoas públicas (políticos, atletas profissionais, 
artistas etc.) colocaram-se em posição de maior destaque e interesse social". 
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Isso não significa, porém, que as pessoas públicas não têm direito à pro
teção à inviolabilidade da vida privada, intimidade, dignidade e honra. Como 
as demais pessoas, elas poderão invocar legitimamente tais intangibilidades, 
não havendo a possibilidade de vulneração de tais valores constitucionais sem 
relação com o interesse público ou social. O que se afirma é que, em relação 
às pessoas públicas, a interpretação do alcance do direito à informação deve ser 
alargada, tendo em vista a posição delas de maior destaque e interesse social. 

6.2. Regras acerca dos meios de comunicação e programação 

Determina a Constituição Federal que compete à lei federal: 

1 - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder 
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que 
não se recomendem, locais e horários em que sua· apresentação 
se mostre inadequada; 

I I  - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à 
família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
programações de rádio e televisão que contrariem os princípios 
constitucionais fixados pelo art. 22 1 ,  bem como da propaganda 
de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde 
e ao meio ambiente. 

A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, me
dicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais e conterá, sempre que 
necessário, advertência sobre os maleficios decorrentes de seu uso. 

Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença 
de autoridade. 

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 
aos seguintes princípios (art. 22 1 ): 

1 - preferência a final idades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; 

li  - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à pro
dução independente que objetive sua divulgação; 

I I I  - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 
conforme percentuais estabelecidos em lei; 

I V  - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da famíl ia. 
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Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecno
logia uti lizada para a prestação do serviço, também deverão observar esses 
princípios, na fonna de lei específica, que também garantirá a prioridade de 
profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. 

6.3. Participação do capital estrangeiro 

A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou 
de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. 

Em qualquer caso, pelo menos 70% (setenta por cento) do capital total 
e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens deverão pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente 
a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. 

Cabe à lei disciplinar a participação de capital estrangeiro nessas empre
sas, que, em razão do limite apresentado no parágrafo anterior, não poderá 
ultrapassar 30% (trinta por cento) do capital total da respectiva empresa. 

6.4. Controle do legislativo e delegação 

As alterações de controle societário dessas empresas jornalísticas e de radio
difusão sonora e de sons e imagens serão comunicadas ao Congresso Nacional. 

A responsabi lidade editorial e as atividades de seleção e direção da 
programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. 

Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, obser
vado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, 
no mínimo, dois quintos . do Congresso Nacional, em votação nominal. 

O prazo da concessão ou pennissão será de dez anos para as emissoras 
de rádio e de quinze para as de televisão. 

O cancelamento da concessão ou pennissão, antes de vencido o prazo, 
depende de decisão judicial. 

7. MEIO AMBIENTE (ART. 225) . 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
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ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

1 - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

li - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio ge
nético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; 

I I I  - definir, em todas as unidades da Federação, espaços ter
ritoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei , vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou ativi
dade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercial ização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

V I I  - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. 

Em respeito ao art. 225 da Constituição Federal - que assegura a todos o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado -, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a constitucionalidade da legislação brasileira que proíbe a 
importação de pneus usados, tendo em conta que a incineração e o depósito 
de pneus velhos representam uma relevante ameaça ao meio ambiente. Con
forme asseverou o Ministro Carlos Ayres Britto, os pneus usados importados 
para o País "não passam de um lixo ambiental que se exporta, fazendo do 
Brasil uma espécie de quintal do mundo".7 

Nossa Corte Suprema também já declarou inconstitucionais, por ofensa 
ao art. 225, § 1 .0, inciso VII, da Constituição, na parte em que esse dispo-

1 ADPF 101 ,  rei. Min. Cármen Lúcia, 24.06.2009. 
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sitivo veda práticas que submetam os animais a crueldade, leis estaduais 

que autorizavam a realização das chamadas "rinhas" ou "brigas de galo".8 

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão pú
blico competente, na forma da lei. 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 

São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas na
turais. 

As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

8. PROTEÇÃO A FAMÍLIA, A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE, AO 
JOVEM E AO IDOSO 

A Constituição Federal confere ampla proteção à unidade familiar, pro-
clamando que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

O casamento é civil e gratuita a celebração. 

O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 

Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 

Observa-se que o texto constitucional reconhece três espécies de entidades 
familiares, com as mesmas proteções constitucionais, a saber: 

8 ADI 2.514/SC, rei. Min. Eros Grau, 29.06.2005; ADI 3.776/RN, rei. Mln. Cezar Peluso, 
14.06.2007; ADI 1 .856/RJ, rei. Min. Celso de Mello, 26.05.2011 .  
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a) a constituída pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis (art. 226, 
§ §  1 .0 e 2.º); 

b) a constituída pela união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei 
facil itar sua conversão em casamento (art. 226, § 3.0); e 

c) a constituída por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, § 4.º). 

Em relação à "cabeça do casal", em consonância com a igualdade entre 
homens e mulheres (art. 5 .º, inciso l), estabelece a Constituição Federal que 
os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 
pelo homem e pela mulher. 

A Constituição Federal estabelece que o casamento civil pode ser dissol
vido pelo divórcio (art. 226, § 6.0, com a redação dada pela EC 66/20! 0). 
O texto constitucional originário exigia, para � concessão do divórcio, o 
requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de com
provada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, mas essa exigência 
foi revogada pela EC 66/20 l O. Atualmente, portanto, o pedido de divórcio 
é imediato, sem necessidade de observância de tais prazos. 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 
vedada qualquer fonna coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida
de, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (art. 227, caput, da Constituição Federal, com 
a redação dada pela EC 65/20 1 O). 

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 
do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governa
mentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à 
saúde na assistência matemo-infantil; 

I I  - criação de programas de prevenção e atendimento especia
lizado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial 
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ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facil itação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a el iminação de obstáculos arquitetônicos 
e de todas as formas de discriminação. 

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edificios 
de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 
observado o disposto no art. 7.º, XXXIII (proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qual
quer trabalho a menores de dezesseis arios, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos); 

I I  - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

Jll - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à 
escola; 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de 
ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica 
por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade 
e respeito à condição pecul iar de pessoa em desenvolvimento, 
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liber
dade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimen
to, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especial izado à 
criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes 
e drogas afins. 

A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente. 

A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabe
lecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
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discriminatórias relativas à fil iação (art. 227, § 5 .0). Por força dessa disposi
ção constitucional, de aplicabilidade direta e imediata, é assegurada a plena 
igualdade aos filhos, sem possibilidade de qualquer restrição ou prejuízo ao 
filho adotivo ou adulterino. 

Em relação ao direito de ação de investigação da paternidade, assegura
do a todos os filhos, sem distinção, a jurisprudência majoritária do Supremo 
Tribunal Federal entende inadmissível a submissão coercitiva do possível pai 
à realização do exame de DNA, sob o fundamento de que "discrepa, a mais 
não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas - preservação 
da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do 
império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer - pro
vimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique 
determinação no sentido de que o réu seja conduzido ao laboratório, 'debaixo 
de vara' ,  para coleta do material indispensável à feitura do exame do DNA. A 
recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a 
doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões l igadas 
à prova dos fatos".9 

A lei estabelecerá: 

1 - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos 
jovens; 

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando 
à articulação das várias esferas do poder público para a execução 
de políticas públicas. 

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial. 

Estabelecendo obrigações de assistência mútua entre pais e filhos, deter
mina a Constituição que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
fi lhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 
na velhice, carência ou enfermidade (art. 229). 

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua digni
dade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (art. 230). Determina o 
texto constitucional, ainda, que os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares (art. 230, § l .º). 

A regulamentação das regras constitucionais de proteção ao idoso foi 
operada pela Lei 1 0.74 1 /2003, denominada "Estatuto do Idoso". A rigor, 

• HC 71 .373/RS, rei. Min. Francisco Rezek, DJU 22. 1 1 . 1996. 
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não se trata de mera regulamentação. Essa lei cria diversos direitos exerci
táveis pelos idosos, conferindo efetividade, nessa área, ao valor central de 
nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. Os direitos regulados 
nessa lei são aplicáveis às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos, salvo exceções expressas na própria lei (há alguns direitos que são 
aplicáveis aos idosos a partir de sessenta e cinco anos). 

De fonna ampla, o art. 2.0 do Estatuto do Idoso assevera: 

Art. 2.0 O idoso goza de todos os direitos fundamentais ine
rentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação 
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de l iberdade e 
dignidade. 

Dentre outros, a lei garante ao idoso os seguintes direitos: 

a) atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população; 

b) garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais; 

c) exigir do Poder Público que proveja o seu sustento, no âmbito da assistência 
social, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas 
de fazê-lo (benefício mensal de um salário mínimo, a partir de 65 anos); 

d) atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, por intennédio do 
Sistema Único de Saúde - SUS; 

e) receber do Poder Público, gratuitamente, medicamentos, especialmente os 
de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação; 

t) não ser discriminado, nos planos de saúde, pela cobrança de valores dife
renciados em razão da idade; 

g) descontos de pelo menos cinquenta por cento nos ingressos para eventos 
artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial 
aos respectivos locais; 

h) proibição de fixação de limite máximo de idade para a admissão em qual
quer trabalho ou emprego, inclusive para concursos, ressalvados os casos 
em que a natureza do cargo o exigir; 

i) garantia de que o primeiro critério de desempate em concurso público será 
a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 

j) prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, pelos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos; 
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k) prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda (Lei 
1 1 .765/2008); 

1) gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto 
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares, aos maiores de sessenta e cinco anos, bastando que o idoso apre
sente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade, reservando-se, 
ainda, nesses veículos, dez por cento dos assentos para os idosos. 

Observe-se que o texto constitucional, no art. 230, § 2.º, norma consti
tucional de eficácia plena, já assegura aos maiores de sessenta e cinco anos 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. O Estatuto do Idoso ampliou 
esse direito, mencionando os transportes semiurbanos. Além disso, no sistema 
de transporte coletivo interestadual, determinou, nos termos da legislação 
específica, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto de cinquenta por 
cento, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as 
vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 

O idoso que não tenha condições econômicas de prover o seu próprio 
sustento pode exigir de seus familiares a prestação de alimentos, na forma da 
lei civil ( art. 1 1  ). A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar 
entre os prestadores (art. 1 2). As transações relativas a alimentos poderão 
ser celebradas perante o Pro motor de J u stiça ou o Defensor Pú blico, que 
as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos 
termos da lei processual civil (Lei 1 1 .737/2008). 

9. ÍNDIOS 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, l ínguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicional
mente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução fisica e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes. 

O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais ener
géticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
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podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e in
disponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 
imediato logo que cesse o risco. 

São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nul idade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma 
da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 

Ademais, não se aplica às terras indígenas o disposto nos §§ 3 .0 e 4.0 
do art. 1 74 da Constituição. Esses dispositivos - repita-se, não apl icáveis 
às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios - conferem às cooperativas 
de atividade garimpeira prioridade na autorização ou concessão para pesqui
sa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde 
estejam atuando, e na áreas que a União estabeleça (CF, art. 2 1 ,  X.XV), na 
forma da lei . 

Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo, pois se encontra dentre 
as atribuições do Parque/ defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas (CF, art. 1 29, V). 
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O GEN 1 Grupo Editorial Nacional reúne as editoras Guanabara Koogan, Santos, Roca, 

AC Farmacêutica, Forense, Método, LTC. E.P.U. e Forense Universitária, que publicam nas 

áreas científica, técnica e profissional. 

Essas empresas, respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, 

com obras que têm sido decisivas na formação acadêmica e no aperfeiçoamento de 

várias gerações de profissionais e de estudantes de Administração, Direito, Enferma

gem, Engenharia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Educação Física e muitas outras 

ciências, tendo se tornado sinõnimo de seriedade e respeito. 

Nossa missão é prover o melhor conteúdo c ientífico e distribuí - lo de maneira flexível e 

conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, l ivrei 

ros, funcionários, colaboradores e acionistas. 

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental 

são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade, sem comprometer o cres

cimento contínuo e a rentabilidade do grupo. 



APRESENTJ:\ÇÃO 

Este caderno de questões apresenta exercícios, na forma de itens 
extraídos de provas de recentes concursos públicos, aos quais se dev� 
responder Certo ou Errado. 

Os i tens foram extraídos de provas de concursos real izados pelas três 
principais bancas examinadoras do país, a saber: o Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos da Universidade de Brasí l ia  (CESPE/UnB), a Escola 
de Administração Fazendária do M i n istério da Fazenda (ESAF/MF) e a 
Fundação Carlos Chagas ( FCC). 

Os exerc ícios estão segmentados por assunto, coincidindo com os 
temas tratados em cada capítulo do l i vro-texto. Ademais, os i tens cor
respondentes a cada capítulo estão agrupados por banca examinadora 
( primeiro, os exerc ícios do CESPE/U n B ,  depois os da ESAF/MF e,  por 
úl t imo, os da FCC ).  

Desse modo, o leitor poderá não só se exercitar visando a fixar, es
pec ificamente, o aprendizado do conteúdo do respectivo capítulo do l ivro
-texto como também verificar como esse conteúdo tem sido cobrado pelas 
d i ferentes bancas examinadoras nos certames que real izam. 

Os Autores 
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CESPE/UnB 

Capítu lo 1 

DIREITO CONSTITU CIONAL 
E CpNSTITUIÇÃO 

1. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) As normas programáticas, que veiculam principies a serem cumpridos pelo 
Estado, podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de 
proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos especlficos. 

2. (CESPEJ2014/Técnlco de Administração Pública/Tribunal de Contas - OF) A 
constituição material, escrita e rlgida, como a CF, consiste em um documento 
escrito formado por normas substancialmente cons:itucionais que só podem ser 
alteradas por meio de processo legislativo especial e mais dificultoso. 

3. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) Ocorre o fenômeno da não recepção de lei ordinária quando, 
a despeito da compatibilidade material, a nova ordem constitucional exige que a 
matéria por ela regulada seía disciplinada por lei co11piementar. 

4. (CESPE12014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Are� l.l<JCãmara dos 
Deputados) Quando um estado da Federação dei>:a de invocar a proteção de 
Deus no preâmbulo de sua constituição, contraria a CF, pois tal invocação é norma 
central do direito constitucional positivo brasileiro. 

5. (CESPEJ2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área V/Câmara dos 
Deputados) Tem eficácia contida o dispositivo constitucional que estabelece a 
liberdade de exerclclo profissional. 

6. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara �()S 
Deputados) Com o advento de uma nova ordem constitucional, é po�.s.lx��; ·� ' ' 

dispositivos da constituição anterior permaneçam em vigor com o statµs ; g'3'.' 

infraconstitucionais, desde que haja norma constitucional expressa J")��ll.f ... --· ,. 
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7. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Considere que lei editada sob a égide de determinada Constituição 
apresentasse inconstitucionalidade formal ,  apesar de nunca de ter sido declarada 
inconstitucional. Nessa situação, com o advento de nova ordem constitucional, a 
referida lei não poderá ser recepcionada pela nova constituição, ainda que lhe seja 
materialmente compatível, dado o vicio insanável de inconstitucionalidade. 

8. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Suponha que uma lei infraconstitucional tenha sido revogada pelo 
advento de uma nova ordem constitucional, por ser com ela incompatlvel. Nessa 
situação, com a entrada em vigor de uma terceira ordem constitucional, ainda que 
seja compatível com ela, a referida lei infraconstitucional não poderá ser restaurada, 
salvo se houver disposição constitucional expressa nesse sentido. 

9. (CESPE/201 4/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Sendo a constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas 
constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponde
ração de valores no caso concreto, em atenção ao principio da proporcionalidade. 

10. (CESPE/201 4/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) "Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais 
devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados 
em um sistema unitário de regras e principies, que é instituído na e pela própria 
Constituição" (Gilmar Ferreira Mendes: Inocêncio Mártires Coelho; Paulo Gustavo 
Gonet Branco. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.  1 07). 
Esse texto enuncia o principio da unidade da Constituição, segundo o qual a 
norma constitucional deve ser interpretada como um sistema unitário de regras e 
princípios, afastando-se aparentes antinomias. 

1 1 .  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena 
enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela 
atuação do legislador infraconstitucional. 

1 2. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Público/TC - PB) Caso uma lei anterior 
à CF seja com ela incompatlvel, poderá ser recepcionada pela nova ordem, desde 

que, na época em que ela foi editada, fosse compativel com a Constituição então 
vigente. 

13.  (CESPE/201 4/Procurador do Ministério Público/Te - PB) As constituições pro
mulgadas são aquelas impostas pelo agente revolucionário, sem a participação do 
povo. 

1 4. (CESPE/2014/Cargos de Nivel Superior/Policia Federal) A prestação de assis
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva pode ser 
considerada exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. 
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1 5. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Polícia Federal) Constituição, em sua acep
ção formal, corresponde ao documento solene que disciplina as normas superiores 
elaboradas por um processo constituinte especifico, sendo as normas integrantes 
da Constituição Federal de 1 988 (CF) caracterizadas como formalmente e mate
rialmente constitucionais. 

16. (CESPE/2014/Anallsta Técnico - Administrativo/SUFRAMA) A norma constitucio
nal que assegura o direito de greve aos servidores públicos tem eficácia contida, 
uma vez que a produção de seus efeitos depende de normas infraconstitucionais 
integrativas. 

1 7. (CESPE/2014/Administrador/SUFRAMA) As normas constitucionais de caráter 
programático têm como destinatário principal o legislador, isto é, têm mais natureza 
de expectativas do que de verdadeiros direitos subjetivos. 

18.  (CESPE/2014fTécnico em Contabilidade/SUFRAMA) Quanto à estabilidade, a 
CF pode ser classificada como rígida, já que o processo de alteração das normas 
constitucionais é mais dificultoso que o procedimento ordinário de criação das leis. 
As constituições flexíveis, por outro lado, podem ser modificadas por meio dos 
mesmos procedimentos de elaboração das demais leis, o que afeta seu caráter 
de superioridade hierárquica no ordenamento jurídico. 

1 9. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Polícia Militar - CE) As chamadas Constituições flexíveis 
são aquelas que exigem requisito especial de reforma, ou seja, não podem ser 
emendadas pelo mesmo processo que se emprega para fazer ou revogar a lei 
ordinária. 

20. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Policia Militar - CE) A norma programática vincula 
comportamentos públicos futuros. Ao editar uma norma desse tipo, o constituinte, 
então, direciona, formalmente, o desdobramento da ação legislativa dos órgãos 
estatais. 

21.  (CESPE/2014/1.º Tenente/Polícia Militar - CE) Se houver incompatibilidade de 
caráter formai entre uma lei  preexistente e uma nova norma constitucional, tal lei  
não poderá ser recepcionada, mesmo que seja materialmente compatlvei com o 
novo diploma constitucional. 

22. (CESPE/2014/Agente Adminlstratlvo/MDIC) A CF é classificada como escrita, 
promulgada, anai itica, formal e semirrlgida. 

23. (CESPE/2012/Defensor Públlco/DPE/RO) Denomina-se repristinação o fenômeno 
pelo qual a constituição nova recebe a ordem normativa infraconstitucional anterior, 
surgida sob égide das constituições precedentes, quando compatível com o novo 

ordenamento constitucional. 
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24. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) Do ponto de vista 
jurldlco, a constituição funda as bases do ordenamento jurldico, contendo, em seu 
corpo, disposições estruturais acerca do funcionamento do Estado, seus entes e 
órgãos, e dos limites à atuação estatal, quais sejam, os direitos e garantias fun
damentais do cidadão. 

25. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) Normas materialmente 
constitucionais encerram disposições a respeito de matéria tipicamente constitu
cional, Isto é, de elementos Inerentes à constituição, ao passo que as normas 
formalmente constitucionais, embora não tratem de matéria constitucional, são 
constitucionais, do ponto de vista eminentemente formal, somente porque integram 
a constituição. 

26. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPEITO) As normas programáticas são dotadas 
de eficácia jurldica, pois revogam as leis anteriores com elas incompatlveis; vincu
lam o legislador, de forma permanente, à sua realização; condicionam a atuação 
da administração pública e Informam a Interpretação e aplicação da lei pelo Poder 
Judiciário. 

27. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPEITO) A proposta de emenda constitucional 
não pode tratar de temas que formem o núcleo intanglvel da CF, tradicionalmente 
denominado como cláusulas pétreas, como, por exemplo, a separação de poderes 
e os direitos e garantias individuais. 

28. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPEITO) A CF pode ser classificada como 
promulgada, anallllca, histórica e rlgida. 

29. (CESPE/2009/Trlbunal Regional do Trabalho/17.ª Região - TRT 1 7.ª/Analista 
Judiciário - Área Execução de Mandados) O principio do efeito integrador 
estabelece que, havendo lacuna na CF, o juiz deve recorrer a outras normas do 
ordenamento jurldlco para integrar o vácuo normativo. 

30. (CESPE/2009/Tribunal Regional do Trabalho/17.ª Região - TRT 1 7.ª/Anallsta 
Judiciário - Área Execução de Mandados) Segundo o principio da unidade da 
constituição, cada pais só pode ter uma constituição em vigor, de modo que a 
aprovação de nova constituição implica a automática revogação da anterior. 

31.  ( C ESPE/2009/Trlbunal Regional do Trabalho/17.ª Região - TRT 1 7.ª/Anallsta 
Judiciário - Área Execução de Mandados) O principio da máxima efetividade 
estabelece que o Intérprete deve atribuir às normas constitucionais o sentido que 
lhes dê maior efetividade, evitando, sempre que posslvel, soluções que impliquem 
a não aplicabilidade da norma. 

32. (CESPE/2009/Trlbunal Regional Eleitoral/Minas Gerais - TRE MG/Técnlco Judl· 
clárlo - Área Administrativa) A constituição de determinado pais constitui sua lei 
fundamental, a qual prevê normas relativas a: estruturação do Estado, formação dos 
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poderes, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, 
garantias e deveres dos cidadãos. Portanto, para ser considerado como constituição, 
é imprescindivel que haja um único documento escrito contendo tais regras. 

33. (CESPE/20091Trlbunal Regional Eleitoral/Minas Gerais - TRE MG!Técnlco Judl· 
clárlo - Área Administrativa) As constituições rlgidas não podem, em nenhuma 
hipótese, serem alteradas. 

34. (CESPE/20091Tribunal Regional Eleitoral/Minas Gerais - TRE MG!Técnlco Ju. 
dlclário - Área Administrativa) A constituição material contém um conjunto de 
regras escritas, constantes de um documento solene estabelecido pelo chamado 
poder constituinte originário. 

35. (CESPE/20091Trlbunal Regional Eleitoral/Minas Gerais - -TRE MG!Técnlco Ju
diciário - Área Administrativa) A constituição de determinado pais pode não 
ser escrita, já que tem por fundamento costumes, jurisprudência, leis esparsas e 
convenções, cujas regras não se encontram consolidadas em um texto solene. 

36. (CESPE/20091Tribunal Regional Eleitoral/Minas Gerais - TRE MG!Técnlco Judl· 
ciário - Área Administrativa) As constituições outorgadas decorrem da participação 
popular no processo de elaboração. 

37. (CESPE/20091Tribunal Regional do Trabalho/17." Região - TRT 1 7.1/Anallsta 
Judiciário - Área Judiciária) O principio da conformidade funcional visa impedir, 
na concretização da CF, a alteração da repartição das funções constitucionalmente 
estabelecidas. 

38. (CESPE/2009/Polícla Civil - Estadual - PB/Pollclal Civil/Investigador e Escri
vão) Em seu art. 5.0, a Constituição Federal (CF) determina que ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Essa disposição é 
uma norma de eficácia contida, pois, para se garantir a sua aplicação, é necessária 
edição de normas infraconstitucionais. 

39. (CESPE/20141Técnico Judlclárlo!Trlbunal de Justiça - SE) Diferentemente das 
constituições sintéticas, as quais se limitam às regras básicas constitucionais, as 
constituições semânticas extrapolam o essencial para constitucionalizar variadas 
matérias adicionais e estabelecer, de forma dirigente, objetivos a serem atingidos 
pelo legislador ordinário. 

. .. .  · 

40. (CESPE/2013/Anallsta do MPU/MPU) De acordo com a Constituição Federal de 
1 988 (CF), as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são de 
imediata aplicação. 

· 

41 . (CESPE/201 3/audltor Fiscal da Receita Estadual/ES) As normas constituc,lon�j�§ 
de eficácia contida não podem ser aplicadas imediatamente, pois . nec�ssit131'.Jl · 

complementação legal para a produção de efeitos. -·' <o .:. ·'"''ot.n",,_ ,',' 
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42. (CESPE/2013/auditor Fiscal da Receita Estadual/ES) As normas constitucionais 
programáticas caracterizam-se por fixar pollticas públicas ou programas estatais 
destinados à concretização dos fins sociais do Estado, razão pela qual são de 
aplicação ou execução imediata. 

43. (CESPE/201 3/Analista Técnico/Ministério da Saúde) As normas constitucionais 
programáticas não geram direitos subjetivos positivos, tampouco direitos subjetivos 
negativos. 

44. (CESPE/201 3/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) As normas programáticas 
são nonrnas de eficácia contida, com aplicabilidade direta, imediata e possivelmente 
não integral. 

45. (CESPE/201 3/Anallsta Administratlvo/IBAMA) A liberdade de reunião é uma norma 
de efi.cácia plena e não pode sofrer restrições ou suspensões em seu cumprimento. 

46. (CESPE/201 3/Anallsta Administrativo/IBAMA) Uma norma constitucional que ain
da necessita de ediçãc· de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida 
é denominada norma consli1ucional de eficácia limitada. 

47. (CESPE/201 3fTécnlco Adminlstrativo/MPU) Todas as normas presentes na CF, 
independentemente de seu conteúdo, possuem supremacia em relação à lei ordi
nária, por serem formalmente constitucionais. 

48. (CESPE/2013fTécnico Admlnistratlvo/MPU) As normas programáticas, por sua 
natureza, nao geram :iara os jurisdicionados o direito de exigir comportamentos 
comissivos, mas lhes facultam de demandar dos órgãos estatais que se abstenham 
de atos que infrinjam as diretrizes nelas traçadas. 

49. (CESPE/201 3/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfTJ/DF) Segundo a 
tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, 
normas de eficácia li�tada são aquelas que, de imediato, no momento em que a 
Constituição é promulgêda, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo 
necessária a edição de uma lei integrativa infraconslitucional. São, portanto, de aplica
bilidade mediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. 

50. (CESPE/201 3/Anallsta - Advocacia/SERPRO) O Supremo Tribunal Federal (STF) 
poderá, por meio de interpretação, alterar o sentido de determinado dispositivo 
constitucional sem alteração material do texto, em procedimento que a doutrina 
denomina como mutaçao constitucional. 

51. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) De acordo com o STF, o artigo da CF que 
assegura a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e 
cinco anos de idade cons:itui nonrna de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. 
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52. (CESPE/201 3/Defensor Público/DPE/RR) No que se refere à classificação das 
constituiÇôes ao sistema, a denominada constituição preceituai é aquela na qual hà 
a predominância de princlpios, considerados normas constitucionais, com elevado 
grau de abstração e generalidade, a exemplo da CF. 

53. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) Quanto à origem, a chamada constituição 
cesarista independe de ratificação popular por referendo. 

54. (CESPE/201 3/Técnlco Judlclárlo/CNJ) A norma constitucional que proclama e asse
gura a liberdade de profissão, ao dispor ser "livre o exerclcio de qualquer trabalho, 
oficio ou profissão, atendidas as qualificaÇôes profissionais que a lei estabelecer". 
classifica-se como norma constitucional de eficácia conlida ou restringlvel. 

55. (CESPE/201 3/Anallsta Judlclárlo/CNJ) O preâmbulo da CF é norma de reprodu
ção obrigatória e de caráter normativo, segundo entendimento doutrinário sobre a 
matéria. 

56. (CESPE/201 3/Analista Judlclário/TRT 1 0.1 Região) As normas constitucionais de 
eficácia limitada, embora, para produzirem todos os seus efeitos, demandem lei 
integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinàrio, podendo servir como 
parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

57. (CESPE/201 3/Anallsta Judlciárlo/CNJ) De acordo com o principio da unidade da 
Constituição, a Interpretação constitucional deve ser realizada de forma a evitar 
contradição entre suas normas. 

58. (CESPE/201 3/Analista Judlclário/TRT 1 0.• Região) Caso a nova Constituição 
estabeleça que algumas leis editadas sob a égide da ordem constitucional anterior 
permaneçam em vigor, ocorrerá o fenômeno da repristinação. 

59. (CESPE/201 3/Anallsta Judiciário/TRE/MS) A recepção material de normas cons
titucionais pretéritas é admitida pelo direito constitucional brasileiro, inclusive de 
forma tácita. 

60. (CESPE/201 3/Anallsta Judlciárlo/TRE/MS) A i nterpretação conforme a Constitui
ção, além de principio de hermenêutica constitucional, é técnica de decisão no 
controle de constitucionalidade. 

61. (CESPE/201 3/Anallsta Judiclário/TRE/MS) Com o advento de uma nova Consti

tuição, toda a legislação infraconstitucional anterior torna-se inválida. 

62. (CESPE/201 3/Analista Judlciário/TRE/MS) Somente possuem supremacia formal 
as normas constitucionais que se relacionam com os direitos fundamentais. 
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63. (CESPE/2013/Anallsta - Advocacla/SERPRO) Tendo em vista a possibilidade de 
alteração de seu texto por meio de emenda, a Constituição Federal de 1 988 (CF) 
é classificada como semirrlgida, apesar de possuir um núcleo imutável, também 
chamado de cláusulas pétreas. 

64. (CESPE/201 3/Juiz FederalfTRF 5." Região) As Constituições classificadas, quanto 
ao modo de elaboração, como Constituições históricas, apesar de serem juridica
mente llexlveis, são, normalmente, politicamente rlgidas. 

65. (CESPE/201 3/Juiz Federal!TRF 5.• Região) São denominados elementos limitativos 
das Constituições aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do 
estado democrático de direito. 

66. (CESPE/201 3/Técnlco Judlclãrlo/CNJ) Constituição não escrita é aquela que 
não é reunida em um documento único e solene, sendo composta de costumes, 
jurisprudência e instrumentos escritos e dispersos, inclusive no tempo. 

67. (CESPE/201 3/Anallsta Executlvo/SEGER/ES) Nas Constituições flexiveis, o pro
cedimento de reforma do texto constitucional é distinto do processo legislativo 
ordinário e, também, mais diflcil de ser realizado. 

68. (CESPE/201 3/Técnlco Judlclãrio/TRT 10.• Região) Conceitua-se a Constituição, 
quanto ao aspecto material, como o conjunto de normas pertinentes à organização 
do poder, à distribuição da competência, ao exerclcio da autoridade, à forma de 
governo e aos direitos individuais e sociais da pessoa humana. 

69. (CESPE/2013/Técnlco Judlclárlo/TRE/MS) Considerando-se as características da 
Constituição Federal de 1 988 (CF), é posslvel classificá-ia como formal, escrita, 
outorgada e anantica. 

ESAF/MF 

70. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer 
efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem inte
gradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. 

71. (ESAF/2012/AFRFB) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988 é 
escrita, analltica e rlgida, a dos Estados Unidos, rlgida, sintética e negativa. 

72. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) "Norma de eficácia contida", ou 
"norma de eficácia reslringiver, é aquela que Independe de regulação infraconsti
lucional para a sua plena eficácia, porém pode vir a ter a sua eficácia ou o seu 
alcance restringido por legislação infraconstitucional. 
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73.  {ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) N a  tradição da doutrina norte
-americana, incorporada por diversos autores brasileiros, as normas não autoapli
cáveis são aquelas que independem de regulação infraconstituclonal para a sua 
plena eficácia. 

74. {ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) "Norma de eficácia limitada'', ou 
"norma de eficácia relativa'', é aquela que depende de legislação infraconstitucionai 
para a sua plena eficácia. 

75. (ESAF/201 2/AFC/CGU) O fenômeno da desconstitucionalização encontra guarida 
no nosso sistema constitucional. 

76. (ESAF/201 3/Anallsta Admlnlstrativo/DNIT) A Constituição Federal de 1 988 
pode ser classificada como: formal ,  escrita, dogmática, promulgada, rlglda e 
analltica. 

77. (ESAF/201 3/Anallsta Admlnlstrativo/DNIT) A Constituição Federal de 1 988 
pode ser classificada como: material, escrita , histórica, promulgada, semirrigida 
e analltica. 

FCC 

78. (FCC/2014/Assessor J uridico/Tribunal de Contas - PI) As denominadas Cons
tituições legais ou inorgânicas caracterizam-se por ter seu conteúdo disperso em 
diversos textos normativos. 

79. (FCC/2011/Procurador/TCE/SP) Considera-se de eficácia limitada a norma constitu
cional segundo a qual os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à participação 
nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 

80. (FCC/2011 /Anallsta Judiclárlo/TRE/PE) No tocante à interpretação das normas 
constitucionais, o Principio da Força Normativa da Constituição determina que, 
entre as interpretações passiveis, deve ser adotada aquela que garanta maior 
eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. 

81. (FCC/201 3/Anallsta Judiciárlo/TRT 1 2.• Região) Considerando a capacidade de 
produção de efeitos das normas constitucionais, a previsão constante do artigo 
5.0, XII I ,  da Constituição Federal, segundo a qual "é livre o exerclcio de qualquer 
trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer", é norma de eficácia contida. 

82. (FCC/201 3/Anallsta Judlciário/TRT 9.1 Região) O inciso XII I  do artigo 5.0 da Cons
tituição Federal brasileira estabelece que é livre o exercido de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer 
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e o inciso LXVlll afirma que 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. Estes casos são, respectivamente, 
exemplos de norma constitucional de eficácia contida e plena. 

83. (FCC/201 3/Analista Judlclárlo/TRT 1 2.• Região) Possuí eficácia limitada a norma 
constitucional que assegura direitos aos empregados domésticos, no que tange 
aos direitos a seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, e licença 
à gestante, sem prejuizo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias. 

84. (FCC/2013/Analista Judlclárlo/TRT 1 2.• Região) Possui eficácia limitada a norma 
constitucional que assegura direitos aos empregados domésticos, no que tange aos 
direitos a fundo de garantia do tempo de serviço e reconhecimento das convenções 
e acordos coletivos de trabalho. 

85. (FCC/2013/Analista Judlclário/TRT 1 2.• Região) Possui eficácia limitada a norma 
constitucional que assegura direitos aos empregados domésticos, no que tange 
aos direitos a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, e 
assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até cinco anos 
de idade, em creches e pré-escolas. 

86. (FCC/201 3/Analista Judlclárlo/TRT 1 2.• Região) Possuí eficácia limitada a norma 
constitucional que assegura direitos aos empregados domésticos, no que tange 
aos direitos a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e 
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. 

87. (FCC/201 3/Anallsta Judlclárlo/TRT 1 2.• Região) Possui eficácia limitada a norma 
constitucional que assegura direitos aos empregados domésticos, no que tange aos 
direitos a gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 
do que o salário normal e duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais. 



CESPE/UnB 

Capítu lo 2 

PODER CONSTITUINTE 

1 .  (CESPE/2014fTécnlco JudlclárlofTribunal de Justiça - SE) O poder constituinte 
dos estados, dada a sua condição de ente federativo autônomo, é soberano e 
ilimitado. 

2. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) De acordo com a corrente doutrinária majoritária, o municlpio é 
titular, nos limites estabelecidos pela CF, do poder constituinte derivado decorrente. 

3.  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) O titular do poder constituinte é o povo, que, no Brasil, engloba tanto 
os brasileiros natos quanto os naturalizados. 

4. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) O poder constituinte originário tem o condão de Instaurar uma nova 
ordem jurldica por meio de uma nova constituição ou mesmo de um ato institu
cional. 

5. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Policia Militar - CE) Segundo a doutrina majoritária, o 
poder constituinte é permanente, uma vez que, ao contrário da assembleia consti· 
tuinte, cuja atuação se exaure com a promulgação da Constituição, não desaparece 
com a entrada em vigor da carta constitucional. 

6. (CESPE/201 2/Advogado/AGU) O poder constituinte de reforma não pode criar 
cláusulas pétreas, apesar de lhe ser facultado ampliar o catálogo dos direitos 
fundamentais criado pelo poder constituinte originário. 

7. (CESPE/201 2/JulzlTJ/CE) Embora o STF não admita o controle concentrado de 
constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário, reco
nhece o controle difuso, considerando sua eficácia apenas para o caso concreto. 
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8. (CESPE/2012/Julz/T J/CE) Quando uma nova constituição é criada pelo poder 
constituinte originário, a jurisprudência reconhece a legitimidade da invocação de 
direitos adquiridos contrários á constituição em vigor. 

9. (CESPE/2012/Julz/TJ/CE) Segundo o STF, as regras jurldicas produzidas pelo 
poder constituinte originário não decorrem do exerclclo de um poder de fato ou 
suprapositivo, razão pela qual sua eficácia está sujeita a limitação normativa. 

10. (CESPE/2012/Anallsta Mlnlsterlal/MPE/PI) O poder constituinte originário, responsável 
pela elaboração de uma nova Constituição. extingue-se com a conclusão de sua obra. 

1 1 .  (CESPE/2012/Anallsta Mlnlsterlal/MPE/PI) O poder constituinte derivado de refor
ma está sujeito a limitações formais ou implicltas, as quais têm relação com os 
órgãos competentes e procedimentos a serem observados na alteração do texto 
constltucional. 

1 2. (CESPE/201 3/Anallsta Executlvo/SEGER/ES) A lei orgânica municipal, por ser fruto 
do poder constituinte derivado decorrente, pode ser parâmetro para o controle de 
constitucionalldade municipal. 

1 3. (CESPE/201 3/Anallsta Executlvo/SEGER/ES) Para a maioria da doutrina consti
tucional, a CF foi produto do poder constituinte originário, pois implicou a ruptura 
com o regime político anterior e o estabelecimento de novos valores constitucionais. 

1 4. (CESPE/201 3/Técnlco Judlclárlo/TRT 1 0.• Região) O poder constituinte estadual 
classifica-se como decorrente, em virtude de consistir em uma criação do poder 
constituinte originário, não gozando de soberania, mas de autonomia. 

1 5. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/TO) Conforme regra expressamente prevista na 
CF, os estados-membros devem obrigatoriamente observar as linhas fundamentais do 
modelo federal no que se refere ao modo de elaboração da constituição estadual. 

1 6. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlolTRT 1 0.• Região) Em determinado pais, como 
resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram o poder e decla
raram revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu uma 
nova ordem constitucional consistente em norma fundamental elaborada por grupo de 
juristas escolhido pelo l idar dos revolucionários. Com base nessa situação hipotética, 
julgue o item a seguir. A nova Constituição desse pais não pode ser considerada 
uma legitima manifestação do poder constituinte originário, visto que sua outorga 
foi feita sem observância a nenhum procedimento de aprovação predeterminado. 

1 7. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRE/MS) O STF admite o controle judicial de 
constltucionalidade de norma criada pelo poder constituinte originário. 

1 8. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRE/MS) O poder constituinte originário é inicial, 
incondicionado, mas limitado aos princlpios da ordem constitucional anterior. 
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1 9. (CESPE/201 3/0efensor Públlco/DPE/RR) O poder constituinte originário não se 
expressa por intermédio do estabelecimento de uma constituição decorrente de 
declaração unilateral de determinado agente revolucionário. 

ESAF/MF 

20. (ESAF/2012/ACE/MDIC) No Poder Constituinte Derivado Reformador, não há ob
servação a regulamentações especiais estabelecidas na própria Constituição, uma 
vez que com essas limitações nao seria passivei atingir o objetivo de reformar. 

21.  (ESAF/2012/ACE/MDIC) O Poder Constituinte Originário é condicionado à forma 
prefixada para manifestar sua vontade, tendo que seguir procedimento determinado 
para realizar sua constituclonalização. 

22. (ESAF/201 2/ACE/MOIC) No Poder Constituinte Derivado Decorrente, há a pos
sibilidade de alteração do texto · constitucional, respeitando-se a regulamentação 
especial prevista na própria Constituição. No Brasil é exercitado pelo Congresso 
Nacional. 

23. (ESAF/2012/ACE/MDIC) O Poder Constituinte Originário não é totalmente autôno
mo, tendo em vista ser necessária a observância do procedimento imposto pelo 
ordenamento então vigente para sua implantação. 

FCC 

24. (FCC/201 1/Defensor Públlco/RS) Para parte da doutrina, a titularidade do Poder 
Constituinte pertence ao povo, que, entretanto, nao detém a titularidade do exerclcio 
do poder. 

25. (FCC/2011/Defensor Público/RS) O Poder Constituinte genulno estabelece a Cons
tituição de um novo Estado, organizando-o e criando os poderes que o regerão. 

26. (FCC/2011/Defensor Públlco/RS) O Poder Constituinte derivado decorre de uma 
regra jurldica constitucional, é ilimitado, subordinado e condicionado. 

27. (FCC/2011/Defensor Público/RS) Existe Poder Constituinte na elaboração de qual
quer Constituição, seja ela a primeira Constituição de um pais, seja na elaboração 
de qualquer Constituição posterior. 

28. (FCC/2014/Julz/T J - AP) A Assembleia Legislativa do Amapá, ao discutir e promulgar 
a Constituição do Estado, atua no exerclclo do poder constituinte originário, em 
razão da autonomia federativa estadual, mas o texto promulgado deve, obrigato
riamente, obedecer aos princlpios da Constituição da República. 

29. (FCC/201 3/Asslstente de Procuradorla/PGE/BA) As caracterlsticas de ser Inicial, 
autônomo e incondicionado são próprias do poder constituinte. 





Capítulo 3 

PRINCÍPIOS, DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Autoridade detentora d e  foro por 
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na constituição estadual que 
praticar crime doloso contra vida deverá ser julgada pelo tribunal do júri. 

2. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) O alistamento eleitoral e o voto 
são facultativos para os analfabetos, os maiores de sessenta e cinco anos e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos de Idade. 

3. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) O alistamento eleitoral e o voto 
são facultativos para os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no 
Brasil por período superior a quinze anos ininterruptos e sem condenação penal. 

4. (CESPE/201 4/Promotor de Justlça/MPE - AC) O pleno exerclcio dos direitos 
polltlcos e o domicilio eleitoral na circunscrição pelo prazo mlnimo de um ano 
antes do registro da candidatura são condições de elegibilidade. 

s. (CESPE/2014/Promotor de J ustlça/MP E  - AC) O militar alistável é eleglvel e, con
tando menos de dez anos de serviço, deve ser agregado pela autoridade superior; 
se eleito, passará, automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

6. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) A soberania popular é exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor Igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

7. (CESPE/2014/Cargos de Nivel Superior/Policia Federal) No que se refere aos 
direitos e deveres individuais e coletivos, a CF incorpora o principio da irretroati
vidade irrestrita da lei penal, em respeito ao principio da legalidade. 



22 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO · Viconlo Paulo & Marco/o Alexandrino 

a. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Policia Federal) O terrorismo, o racismo, a 
tortura e o tráfico i l lcito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e 
insuscetlveis de graça e anistia. 

9. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Policia Federal) Considere que uma criança 
tenha nascido nos Estados Unidos da América (EUA) e seja filha de pai americano 
e de mãe brasileira, que trabalhava, à época do parto, na embaixada brasileira 
nos EUA. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for 
registrada na repartição brasileira competente nos EUA. 

1 0. (CESPE/2014/Anallsta Técnico - Admlnlstrativo/Suframa) O principio da legalida
de, também chamado de principio da reserva legal, exige que os comportamentos 
humanos regulados pelo direito sejam disciplinados por meio de lei. 

1 1 .  (CESPE/201 4/Analista Técnico - Adminlstratlvo/Suframa) O devido processo 
legal tem como corolários os direitos à ampla defesa e ao contraditório, os quais 
deverão ser assegurados aos litigantes nos processos judiciais. Tais direitos, porém, 
não se aplicam ao processo administrativo. 

12. (CESPE/2014/Anallsta Técnico - Admlnlstratlvo/Suframa) O direito à vida, assim 
como todos os demais d ireitos fundamentais, é protegido pela CF de forma não 
absoluta. 

1 3. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) Uma das garantias fundamentais aos 
direitos humanos, o mandado de segurança é ação constitucional impetrada con
tra autoridade coatora - pública ou agente de pessoa jurldica no exerclcio das 
atribuições do poder público - responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. 

14. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) Os direitos previstos na CF alcançam 
tanto as pessoas naturais. brasileiras ou estrangeiras, no território nacional, como 
as pessoas jurldicas. 

1 5. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) Embora a CF preveja a inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada das pessoas, é posslvel a quebra de sigilo bancário 
por parte do Ministério Público e da administração tributária, Independentemente 
de autorização judicial. 

1 6. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) Em decorrência da regra constitucional 
que prevê o tratamento isonômico e segundo a qual todos são iguais perante a 
lei, a administração pública deve atuar sem favoritismo ou perseguição e tratar 
todos de modo igual, sem fazer qualquer tipo de discriminação. 

1 7. (CESPE/2014/Técnlco em Contabllldade/SUFRAMA) A CF propugna, de forma 
específica, a integração econômica, polltlca, social e cultural do Brasil com os 
povos da América Latina. 
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18.  (CESPE/2014/Agente Adminlstrativo/SUFRAMA) A CF admite que tratados In
ternacionais de direitos humanos, desde que aprovados por quórum especial no 
Congresso Nacional. sejam incorporados com a mesma hierarquia das emendas 
constitucionais, o que se coaduna com o principio da prevalência dos direitos hu
manos que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. 

19.  (CESPE/2014/1.º Tenente/Policia Militar - CE) No ordenamento jurldico brasilei
ro, o habeas corpus somente pode ser impetrado na forma repressiva, ou seja, 
somente no caso de alguém efetivamente ter sofrido violência que limite l iberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

20. (CESPE/2014/1.º Tenente/Policia Militar - CE) Segundo a doutrina majoritária, 
os direitos fundamentais de terceira geração. também denominados de direitos de 
fraternidade ou de solidariedade, caracterizam-se por se destinarem à proteção de 
direitos transindividuais. 

21 .  (CESPE/2014/1.0 Tenente/Policia Militar - CE) De acordo com a doutrina e a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a casa, domicilio, que constitui o objeto 
de proteção da garantia da inviolabilidade consagrada pelo texto constitucional é 
todo o espaço delimitado que determinado individuo utiliza para uso residencial 
ou profissional. Dessa forma. um simples quarto de hotel ou um escritório podem 
ser abrangidos pela referida proteção constitucional. 

22. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) Os direitos funda
mentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõem um dever de 
abstenção, mas não de prestação. 

23. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) O principio constitucional do direito de acesso à informação veda o sigilo 
da fonte, ainda que se aleguem motivos profissionais. 

24. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justi
ça - CE) O repúdio à prática do racismo configura um dos princlpios que norteia 
a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Essa prática 
constitui crime inafiançável e imprescritlvel, e o referido principio é considerado 
norma constitucional de eficácia contida. 

25. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) Os fundamentos da República Federativa do Brasil incluem, entre outros, 
a dignidade da pessoa humana. o pluralismo polltico e a construção de uma so
ciedade livre, justa e solidária. 

26. {CESPE/2014/Analista Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) A historici
dade, como caracterlstica dos direitos fundamentais. proclama que seu conteúdo se 
modifica e se desenvolve de acordo com o lugar e o tempo. Por isso, os direitos 
fundamentais podem surgir e se transformar. 



24 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marca/o Alexandrino 

27. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) A dignida
de da pessoa humana, principio fundamental da República Federativa do Brasil, 
promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo 
prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. 

28. (CESPE/201 4/Analista Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) O pluralis
mo politico traduz a liberdade de convicção filosófica e polltica, assegurando aos 
individues, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma 
apartidária. 

29. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) No julgamento 
de crimes dolosos contra a vida, a competência do tribunal do júri deve prevalecer 
à de eventual foro por prerrogativa de função fixado por constituição estadual. 

30. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnlco-Admlnls�ratlva!Trlbunal de 
Justiça - CE) Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, 
mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. 

31 . (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de 
Justiça - CE) É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de 
violação da Intimidade. 

32. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de Justiça 
- CE) Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro 
e mãe estrangeira, se o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil. 

33. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de Jus
tiça - CE) Aos portugueses com residência permanente no pais, serão atribuldos 
os direitos inerentes a brasileiro nato. 

34. (CESPE/201 4/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de 
Justiça - CE) É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito. 

35. (CESPE/201 4/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/T J - DF) 
Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o 
direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. 

36. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/T J - DF) 
A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino 
e do masculino de corpo militar viola o principio constitucional da Isonomia. 

37. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/T J - DF) 
A exigência legal de depósito prévio do valor correspondente à multa administra
tiva, como condição de admissibilidade de recurso administrativo, é considerada 
inconstitucional. 
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38. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvimentofTJ - DF) 
O foro por prerrogativa de função, mesmo quando estabelecido exclusivamente por 
constituição estadual, prevalece sobre a competência do tribunal do júri, prevista 
na CF. 

39. (CESPE/2014/Audltor de Controle ExtemofTrlbunal de Contas - DF) No en
tendimento do STF. a garantia do devido processo legal não torna obrigatória a 
defesa técnica por advogado no âmbito dos processos administrativos disciplinares 
que envolvam servidores públicos. 

40. (CESPE/2014fTécnico de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) Ao 
implementar ações que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir 
o desenvolvimento nacional, os governos põem em prática objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil. 

41 . (CESPE/2014fTécnico de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) Con
forme jurisprudência do STF, em respeito ao principio da isonomia, a administração 
pública não pode remarcar a data de realização de teste de aptidão tisica de 
candidato impossibilitado, em virtude de problema temporário de saúde certificado 
por atestado médico, de realizá-lo na data previamente agendada, caso o edital 
do certame expressamente prolba a remarcação. 

42. (CESPE/2014fTécnlco de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) 
Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá 
exercer cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo 
de ministro de Estado das Relações Exteriores. 

43. (CESPE/2014fTécnico de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) É 
livre o exerclcio das profissões, podendo a lei exigir inscrição em conselho de 
fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que 
não ocorre com a profissão de músico, por exemplo. 

44. (CESPE/2014fTécnlco de Administração PúbllcafTribunal de Contas - DF) 
Embora a casa seja asilo inviolável do individuo, em caso de flagrante delito, é 
permitido nela entrar, durante o dia ou à noite, ainda que não haja consentimento 
do morador ou determinação judicial para tanto. 

45. (CESPE/2014/Audltor de Controle ExternofTrlbunal de Contas - DF) No en
tendimento do STF, a garantia do devido processo legal não torna obrigatória a 
defesa técnica por advogado no âmbito dos processos administrativos disciplinares 
que envolvam servidores públicos. 

46. (CESPE/201 4/Anallsta Judiciário - AdmlnlstraçãofTJ - CE) O edital de um con
curso público previu, para o teste de aptidão tisica, a impossibilidade de remarcação 
da prova em virtude de inaptidão temporária do candidato por problema de saúde, 
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ainda que comprovada mediante atestado médico. Na hipótese em apreço, o edital 
está de acordo com as normas constitucionais que regem o concurso público, não 
se podendo alegar ofensa ao principio da isonomia. 

47. (CESPEJ2014rTécnlco Judiciário - Área JudlclãrlarTJ - CE) O Tribunal do júri 
tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e o latroclnio. 

48. (CESPEJ2014rTécnlco Judlclãrlo - Área JudlclãrlarT J - CE) O preso será in
formado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, todavia o seu 
silêncio poderá implicar confissão do crime. 

49. (CESPEJ2014rTécnlco Judiciário - Área Técnlco-Admlnlstratlvarr J - CE) É 
vedada a cassação de direitos poHticos. 

50. (CESPEJ2014rTécnlco Judiciário - Área Técnico-AdministratlvafT J - CE) O alis
tamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros naturalizados. 

51 . (CESPEJ2014rTécnlco Judiciário - Área Técnico-AdministrativafTJ - CE) Os 
militares federais não são alistáveis. 

52. (CESPEJ20141Auditor de Controle Externorrc - DF) Ao possibilitar às partes o 
livre e irrestrito acesso à justiça. a CF não prevê a obrigatoriedade de observância 
do principio do contraditório para a hipótese de processo administrativo. 

53. (CESPEJ20141Audltor de Controle Externo/Te - DF) Na hipótese de mandado de 
segurança impetrado contra ato praticado no exercido de competência delegada, 
a autoridade a ser Indicada como coatora será aquela que recebeu a delegação. 

54. (CESPEJ20141Audltor de Controle Externorrc - DF) O menor. com dezesseis 
anos de idade, desde que tenha titulo de eleitor e esteja em pleno gozo de seus 
direitos pollticos, é parte legitima para propor ação popular, ainda que sem assis
tência. 

55. (CESPEJ20131Anallsta Judlciárlo/TRT - 1 0.ª Região) Efeito Irradiante dos direitos 
fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente subjetivo a esses 
direitos, garantindo proteção do individuo contra o Estado. 

56. (CESPEJ201 31Anallsta Executlvo/SEGERIES) Na dimensão objetiva, os direitos 
fundamentais são qualificados como principios estruturantes do Estado democrático 
de direito, de modo que sua eficácia Irradia para todo o ordenamento jurldico. 

57. (CESPE/201 3/Técnlco do MPU/MPU) Embora os direitos e as garantias funda
mentais se destinem essencialmente às pessoas flsicas, alguns deles podem ser 
estendidos às pessoas jurldicas. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 27 

58. (CESPE/201 3/Audltor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) 
A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho constitui direito dos 
trabalhadores da iniciativa privada que não se estende aos servidores públicos, 
por exigir a presença de partes formalmente detentoras de autonomia negocial, 
caracterlstica não vislumbrada nas relações estatutárias. 

59. (CESPE/201 3/Auditor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) O 
dispositivo constitucional que reconhece aos trabalhadores urbanos e rurais o direito 
à remuneração pelo serviço extraordinário superior, no mlnimo, em 50% à remu
neração normal tem aplicação imediata para os servidores públicos, por ser norma 
autoaplicável. 

60. (CESPE/2013/Técnlco do MPU/MPU) Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao 
retornar para o Brasil após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América 
(EUA), tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana 
por tráfico i l lcito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser 
extraditado mediante pedido formal dos EUA. 

61. (CESPE/201 3/Anallsta d o  MPU/MPU) Qualquer cidadão é parte legitima para 
propor mandado de segurança coletivo. 

62. (CESPE/201 3/Analista do MPU/MPU) Apesar do inegável anseio social, não existe 
previsão expressa na CF/88 assegurando a todos, no âmbito judicial, a razoável 
duração do processo. 

63. (CESPE/201 3/Audltor Fiscal da Receita Estadual/ES) Em suas relações interna
cionais a República Federativa do Brasil deve observar os principies da concessão 
de asilo politico e da vedação à extradição. 

64. (CESPE/201 3/Audltor Fiscal da Receita Estadual/ES) A soberania, um dos prin
cipios fundamentais da CF, não admite que o poder do Estado sofra imposições 
oriundas de Estados estrangeiros, mas apenas de organismos internacionais. 

65. (CESPE/2013/Audltor Flscal da Receita Estadual/ES) A inviolabilidade do sigilo de 
correspondência tem caráter absoluto, razão pela qual não poderá a legislação infra
constitucional estabelecer quanto a ela limitações, sem que incorra em ofensa à CF. 

66. (CESPE/201 3/Auditor Fiscal da Receita Estadual/ES) Consoante a doutrina, as 
hipóteses de inelegibilidade absoluta podem ser estabelecidas na CF e na legis
lação infraconstitucional. 

67. (CESPE/2013/Auditor Fiscal da Receita Estadual/ES) A CF assegura a liberdade de 
manifestação de pensamento, sem excluir a responsabilidade pelos danos materlals"e 
morais decorrentes do seu exerclcio e sem afastar o direito de resposta para rebater. 
qualquer tipo de ofensa, e não apenas aquelas configuradoras de ilfcitos penais . .. 
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68. (CESPE/2013fTécnlco de Nivel Superlor/MPOG) A escusa de consciência por 
motivos religiosos, filosóficos ou pol íticos é protegida constitucionalmente, exceto 
nos casos de invocação para se eximir de obrigação legal imposta a todos e de 
recusa de cumprimento de prestação alternativa fixada em lei. 

69. (CESPE/2013fTécnlco JudlclãrlofTREIMS) A República, a democracia, a federação, 
o parlamentarismo e os direitos humanos são principias fundamentais expressos 
na atual Constituição brasileira. 

70. (CESPE/2013fTécnlco JudlclãrlofTRE/MS) A intervenção humanitária e a proibição 
de concessão de asilo polftico são principias constitucionais que regem o Brasil 
nas suas relações internacionais. 

71.  (CESPE/2013fTécnlco de Nível Superior/MPOG) A passeata pacffica, sem armas, 
realizada em local público, é protegida pelo direito constitucional à l iberdade de 
reunião, porém está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, 
de modo a não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

72. (CESPE/2013fTécnlco de Nlvel Superlor/MPOG) O contraditório e a ampla defe
sa são direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos no âmbito de 
processo administrativo disciplinar. 

73. (CESPE/2013mtular de Serviços de Notas e de ReglstrosfTJ/RR) Os direitos 
de segunda geração destinam-se ao gênero humano, como valores supremos de 
sua existencialidade concreta. 

74. (CESPE/2013mtular de Serviços de Notas e de ReglstrosfTJ/RR) O impetrante 
do habeas data deve recolher as custas processuais, conforme as normas admi
nistrativas de organização judiciária. 

75. (CESPE/2013mtular de Serviços de Notas e de ReglstrosfT J/RR) Consideram
-se atos de autoridade, passiveis de mandado de segurança, os praticados por 
pessoas ou instituições particulares cuja atividade seja apenas autorizada pelo 
poder público, como as organizações hospitalares, os estabelecimentos bancários 
e as instituições de ensino. 

76. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) De acordo com o principio 
da relatividade ou convivência das liberdades públicas, os direitos e garantias 
fundamentais consagrados na CF não são ilimitados, visto que encontram seus 
limites nos demais direitos igualmente consagrados pela CF. 

77. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) Em nenhuma hipótese, é 
admitida pela CF a pena de morte, a qual sequer poderá ser objeto de emenda, 
dada a existência de cláusula pétrea nesse sentido. 
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78. (CESPE/2013/Escrlvão/Pollcia Federal) Considere que a Policia Federal tenha 
recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu 
âmbito de investigação. Nessa situação. o órgão não poderá investigar. visto que a 
CF veda expressamente o anonimato e a consequente deHagração da persecução 
penal com fundamento na referida denúncia anônima. 

79. (CESPE/2013/Anallsta/MPU) A titularidade do MP na ação penal pública é excepcio
nalizada pela ação penal privada subsidiária da pública, direito individual do cidadão, 
a ele assegurado nos casos em que a ação não é intentada no prazo legal. 

80. (CESPE/2013/Anallsta/MPU) Nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo em 
caso de comprovado envolvimento em tráfico internacional de entorpecentes e 
drogas afins. na forma da lei. 

81. (CESPE/2013/Anallsta/MPU) Os direitos fundamentais de primeira dimensão são 
aqueles que outorgam ao individuo direitos a prestações sociais estatais, caracte
rizando-se, na maioria das vezes, como normas constitucionais programáticas. 

82. (CESPE/201 3fTécnlco Adminlstrativo/MPU) É passivei a concessão de mandado 
de segurança coletivo impetrado por partido politico com representação no Con
gresso Nacional, para proteger direito liquido e certo não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pelo abuso de poder for ministro 
de Estado. 

83. (CESPE/201 3fTécnico Admlnistratlvo/MPU) A extradição de brasileiro, expres
samente vedada em caso de brasileiro nato, é admitida em caso de brasileiro 
naturalizado que tenha cometido crime comum antes da naturalização ou cujo 
envolvimento em tráfico illcito de entorpecentes ou drogas afins tenha sido com
provado, ainda que após a naturalização. 

84. (CESPE/2013/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfT J/DF) De acordo 
com a norma da inviolabilidade domiciliar prevista na CF, a entrada em uma casa 
sem o consentimento do morador somente poderá ocorrer em caso de Hagrante 
delito, ou de desastre, ou de prestação de socorro, ou por determinação judicial. 
Nesse sentido, estará correta a atuação de oficial de justiça que, ao cumprir de
terminação judicial, ingresse em domicllio residencial durante a noite, mesmo sem 
o consentimento do morador. 

85. (CESPE/2013/Delegado de Policla/Policla Clvll/BA) O brasileiro nato que cometer 
crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, 
não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. 

86. (CESPE/2013/ProcuradorfTribunal de Contas/DF) É passivei a impetração de man
dado de segurança contra ato comisslvo ou omissiVo praticado por representantes 
ou órgãos de partido polllico e por administradores de entidades autárquicas, bem 
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como por dirigentes de pessoas jurldicas e por pessoas naturais no exerclcio de 
atribuições do poder público. 

87. (CESPE/2013/ProcuradorfTrlbunal de Contas/DF) Qualquer pessoa do povo, 
nacional ou estrangeira. Independentemente de capacidade civil, polltica, idade, 
sexo, profissão ou estado mental pode fazer uso do habeas corpus, em beneficio 
próprio ou alheio, não sendo permitida, porém, a impetração apócrifa, sem a precisa 
identificação do autor. 

88. (CESPE/2013/Julz do TrabalhofTRT 5.ª Região) A gravação ambiental não au
torizada realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é 
admitida pelo ordenamento constitucional, pois viola o direito à intimidade e à vida 
privada das pessoas, ainda que se comprove a existência de alguma excludente 
de ilicitude, como a legitima defesa. 

89. (CESPE/2013/Julz do Trabalho/TRT 5.ª Região) Para fins de prova em processo, 
não é necessária uma ordem judicial para a apreensão de computador pessoal e a 
utilização dos dados nele armazenados, já que a situação não caracteriza violação 
ao sigilo de comunicação de dados previsto na CF. 

90. (CESPE/2013/Julz do Trabalho/TRT 5." Região) O direito de ampla defesa aplica
-se aos processos judiciais e administrativos e abrange o direito à informação dos 
atos praticados no processo, o direito de manifestação acerca de tais atos e a 
garantia de consideração dos argumentos utilizados na defesa. 

91.  (CESPE/2013/Analista JudlclárlofTJ/OF) O mandado de segurança pode ser 
impetrado contra autoridade pública ou agente de pessoa juridica no exerclcio de 
atribuições do poder público, como é o caso dos agentes de pessoas juridicas 
privadas que executam, a qualquer lltulo, atividades e serviços públicos. 

92. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 5.ª Região) Apesar de livre a associação sindical, 
o aposentado filiado não tem direito de ser votado nas organizações sindicais. 

93. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5." Região) Ê direito dos trabalhadores urbanos 
e rurais a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, majoração essa 
não devida, na base de cálculo remuneratório, se houver escala de revezamento. 

94. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5." Região) O principio da gratuidade do ensino 
público não impede a exigência de taxa lnslitulda, por universidade pública, como 
condição para a efetivação da matricula do estudante. 

95. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 5." Região) O mandado injuncional é ação cons
titucional com a especifica função de impedir que a mora legislativa frustre o 
exerclcio de direitos, liberdades e prerrogativas outorgados pela CF, não havendo, 
nesse caso, legitimidade coletiva. 
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96. (CESPE/2013rTécnlco J udlclárlo/CNJ) Considere que determinada associação seja 
ré em ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Nessa situação 
hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário 
aguardar o trânsito em ju lgado da decisão judicial para que a referida associação 
tenha suas atividades suspensas. 

97. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPErrO) A dissolução compulsória de associação 
já constitulda ocorrerá por decisão judicial, não sendo necessário, em face da 
comprovação de atividade illcita, aguardar o trânsito em julgado para a efetiva 
dissolução. 

98. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPErTO) Segundo a doutrina, a proteção dada 
pela CF ao direito de propriedade autoral é dirigida exclusivamente aos direitos 
patrimoniais, não se estendendo, por exemplo, aos direitos morais do autor. 

99. (CESPE/201 3/Anallsta JudlclárlorTRT 10.ª Região) Estará em conformidade com 
a CF lei que condicione o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias 
administrativas, pois a CF autorizou a existência da jurisdição condicionada ou 
instância administrativa de cunho forçado. 

100. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlorTRT 1 0.ª Região) A CF admite a prisão por 
dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentlcia. 

101 .  (CESPE/201 3/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) Os direitos políticos consti
tuem um conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania 
popular e são um desdobramento do principio democrático, segundo o qual, todo 
o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes 
eleitos. 

102. (CESPE/201 3/Escrivão/Policia Federal) Conforme a CF, admite-se a perda de 
direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão admi
nistrativa definitiva. 

1 03. (CESPE/2013/Analista/MPU) Considere que Marcos, cidadão brasileiro, com vinte 
anos de idade, pretenda se eleger na próxima eleição, pela primeira vez, vereador 
de determinado municlpio e que seu irmão adotivo seja atualmente vereador do 
referido municlpio. Nessa situação, Marcos é considerado relativamente íneleglvel. 

1 04. (CESPE/201 3rTécnico JudiciárlorTJ/DF) Os recrutados pelas forças armadas nãó 
podem alistar-se como eleitores durante o perlodo em que estiverem cumprindo e;>, 
serviço militar obrigatório. · ""' 
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1 05. (CESPE/201 3fTécnlco JudiciáriofT J/DF) Cidadão brasileiro que tiver trinta anos 
de idade poderá ser candidato a senador, desde que possua pleno exercicio dos 
direitos politicos, alistamento eleitoral, filiação partidária e domicilio eleitoral no 
estado pelo qual pretenda concorrer. 

1 06. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) A CF dotou o analfabeto de capacidade 
eleitoral ativa e passiva. 

107. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) A perda da nacionalidade decorrente 
de aquisição voluntária de outra nacionalidade pode atingir tanto brasileiros natos 
quanto naturalizados e independerá de ação judicial, já que se concretiza no àmbito 
de procedimento meramente administrativo. 

1 08. (CESPE/2013/Analista Judlclário/CNJ) A consulta aos cidadãos, em momento 
posterior ao ato legislativo, é realizada mediante plebiscito. 

109. (CESPE/2013/Juiz FederalfTRF 2.ª Região) Com a Emenda Constitucional n.º 
5412007, passaram a ser considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, 
de pai e mãe brasileiros. desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir no Brasil após atingir a maioridade. 

1 1 0. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.1 Região) Serão considerados brasileiros natu
ralizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais 
de quinze anos ininterruptos, mas, com relação aos originários de palses de lingua 
portuguesa, a CF prevê somente que tenham residência permanente no pais como 
condição para adquirir a nacionalidade brasileira. 

111 .  (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.ª Região) A idade mlnima é requisito de elegi
bilidade, exigindo-se, no caso de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e 
juiz de paz, a idade de vinte e um anos no momento do registro da candidatura 
na justiça eleitoral. 

112. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlofTRE/MS) Os analfabetos são lnelegiveis. 

113. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlofTRE/MS) A CF autoriza a criação de partido 
polltico de caráter regional, mas condiciona essa criação ao registro dos estatutos 
da agremiação polltica no TRE. 

114. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlofTRE/MS) A lei que alterar o processo eleitoral 
e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, por força do principio da 
probidade administrativa. 
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1 1 5. (CESPE/2013/Analista Judiclárlo/TRE/MS) O estrangeiro residente no Brasil, por 
não ser cidadão brasileiro, não possui o direito de votar e de impetrar habeas 
corpus. 

116. (CESPE/2014/1 .0 Tenente/Corpo de Bombeiros Militar - CE) A ação popular. 
um dos instrumentos de tutela jurisdicional do principio da moralidade, pode ser 
proposta por qualquer cidadão visando anular atos do poder público lesivos à 
moralidade administrativa. 

1 1 7. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Corpo de Bombeiros Militar - CE) Estrangeiro residen
te no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal não 
pode impetrar ação popular, mas pode se valer do direito e garantia fundamental 
individual de petição. sem a necessidade de advogado. 

118. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Corpo de Bombeiros Militar - CE) Ao bombeiro militar 
que comprove insuficiência de recursos é garantida assistência jurldica integral e 
gratuita por meio da defensoria pública. 

119.  (CESPE/2014/1.º Tenente/Corpo de Bombeiros Militar - CE) A defesa das insti
tuições democráticas é exercida por meio da segurança pública, da qual os corpos 
de bombeiros militares são órgãos integrantes. 

120. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) No ADCT, não há previsão expressa para 
que o Brasil envide esforços para a formação de um tribunal internacional dos 
direitos humanos. 

121.  (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Não são alistáveis como eleitores nem os 
estrangeiros nem os militares. 

122. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) As ações de impugnação de mandato eletivo 
tramitam necessariamente em segredo de justiça. 

123. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MDIC) Terá legitimidade para impetrar man
dado de segurança coletivo o partido polltico que tenha, no m lnimo, um represen
tante na Câmara dos Deputados e um no Senado Federal. 

124. (CESPE/2014/Agente Admlnlstrativo/MDIC) A CF prevê o direito de greve na 
iniciativa privada e determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades es
senciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

125. (CESPE/2014/Agente Admlnlstrativo/MDIC) Considere que Ana. cidadã brasileira, 
casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China 
quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado 
brasileiro nato. 
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126. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/MDIC) Sendo a liberdade profis

sional norma constitucional programática, não pode a lei infraconslitucional impor 

condições ao seu exerclcio. 

127. (CESPE/2013/Anallsta JudiclárloITRT 10.• Região) A criação de entidade sindical 
depende de autorização do órgão competente, podendo o poder público nela intervir 
quando houver comprovada violação de seus atos estatutários. 

128. (CESPE/2013/Anallsta Administratlvo/IBAMA) O cargo de ministro do Supremo 
Tribunal Federal poderá ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado. 

129. (CESPE/201 3/Anallsta Judlciário/CNJ) Os estrangeiros somente nao gozarao dos 
mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorizar 
a distinção, tendo-se presente o principio de que a lei não deve distinguir entre 
nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis. 

130. (CESPE/2013/Juiz/TJ/MA) Conforme entendimento do STF, nao se admite a impe
tração de habeas corpus para o trancamento de açao de improbidade administrativa. 

1 31 .  (CESPE/2013/Julz/T J/MA) Quando praticados por administradores de empresas 
públicas e de sociedades de economia mista, os atos de gestao comercial podem 
ser objeto de mandado de segurança. 

1 32. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra 
nomeação de magistrado de competência do presidente da República, o chefe do 
Poder Executivo nao poderá ser considerado, de acordo com o STF, autoridade 
coatora quando o fundamento da impetração for nulidade ocorrida em fase anterior 
do procedimento. 

1 33. (CESPE/2013/Juiz do TrabalhoITRT s.• Região) Caso órgão público negue, 
ilegalmente, a determinada pessoa informação de terceiros de interesse coletivo, 
caberá a impetração de habeas data. 

134. (CESPE/2013/Juiz do Trabalho/TRT 5.ª Região) Estrangeiro residente no Brasil 
possui legitimidade ativa para ingressar com ação popular preventiva com o objetivo 
de evitar a prática de ato lesivo ao patrimônio público. 

1 35. (CESPE/2013/Juiz do TrabalhoITRT s.• Região) A impetração de mandado de 
segurança coletivo por entidade de classe é hipótese de legitimidade ativa extra
ordinária e independe de autorização dos associados, figurando a entidade, nesse 
caso, como substituto processual. 
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1 36. (CESPE/2014/Anallsta/MEC) O mandado de injunção é im,:>róprio para pleitear em 
juízo direito individual liquido e certo decorrente de norma constitucional autoapli
cável. 

1 37. (CESPE/2014/Anallsta/MEC) Para a retificação de informações constantes de 
cadastros de registros públicos ou banco de dado3 de entidades governamentais, 
é inadmissivel a impetração de habeas data, cuja função é assegurar apenas o 
conhecimento dessas informações. 

1 38. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Legislatlva/Cãmara dos 
Deputados) Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense 
for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação 
consular desse pais no Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um 
filho em território brasileiro, tal filho, conforme o dispostc· na C F, será brasileiro 
nato. 

139. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Legislativa/Câmara dos 
Deputados) Considere que determinado governador de estado esteja em seu 
primeiro mandato eletivo (20 1 1 -201 4) e pretenda candídata ·-se à reeleição para o 
mandato 201 5-201 8. Considere, ainda, que, em 201 2, ele e sua esposa tenham 
rompido o vinculo conjugal. Nessa situação hipotética, cc: so seja confirmada a 
candidatura à reeleição, a ex-esposa não poderá candidatar-se, no ano de 2014,  
ao cargo de deputada estadual no estado em que seu ex-esposo é governador. 

1 40. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Legislativa/Câmara dos 
Deputados) Prescinde de previsão legal a exigência de 3provação em exame 
psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público 

141 .  (CESPE/2014/Técnico Legislativo - Agente de Polícia Le gislativa/Câmara dos 
Deputados) Os direitos e garantias individuais previstos na CF têm caráter absoluto. 

1 42. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira após ingressar 
com pedido no Ministério da Justiça. Posteriormente, por considerar que Otto não 
reunia os requisitos constitucionais que lhe dariam direito à 11acionalidade derivada, 
o Ministro da Justiça cancelou o ato de naturalização. Segundo entendimento do 
STF, o referido ato do ministro da Justiça viole a CF porque, uma vez deferida a 
naturalização, seu cancelamento somente poderia ter ocorrdo pela via judicial. 

1 43. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislatrvo-Area XXII/Câmara 
dos Deputados) Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira após 
ingressar com pedido no Ministério da Justiça. PostHiormen::e, por considerar que 
Otto não reunia os requisitos constitucionais que lhe dariam direito à nacionalidade 
derivada, o Ministro da Justiça cancelou o ato de naturakzação. Competirá ao 
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STJ analisar mandado de segurança que seja impetrado contra o referido ato do 
Ministro da Justiça. 

144. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) A CF determina que os crimes de racismo, a prática da tortura e o 
terrorismo são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 

145. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) Em uma execução fiscal , se o juiz da causa, ao constatar o 
desaparecimento de certo bem objeto de penhora, determinar a prisão do corres
pondente depositário judicial, essa ordem de prisão, segundo o STF, será válída, 
uma vez que somente se prolbe a prisão do depositário infiel contratual. 

146. (CESPEJ2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) Caso, em audiência de instrução e julgamento de processo criminal, o 
magistrado determine, de forma fundamentada e para garantir a segurança das pes
soas presentes ao ato, que o réu utilize algemas, este poderá se valer de redama
ção constitucional para o STF, com a finalidade de demonstrar que a situação fálica 
apontada pelo juiz para justificar a necessidade do uso de algemas é inveridica. 

147. (CESPEJ2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) De acordo com o entendimento sumulado do STF, é inadmissivel 
a prisão em razão da infidelidade depositária decorrente de depósito voluntário 
(convencional), mas se admite a prisão decorrente de depósito judicial. 

148. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) A Constituição estipula que equivalem às emendas constitucionais 
todos os tratados internacionais que forem aprovados em cada casa do Congresso 
Nacional em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

149. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) Em regra, os tratados internacionais aprovados pelo Congresso 
Nacional possuem o estatuto de lei complementar. 

1 50. (CESPEJ2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) De acordo com os critérios de nacionalidade adotados pelos 
Estados, a condição de nacional ou estrangeiro de um individuo é prerrogativa 
do próprio Estado, que nem sempre depende do fato de ele ter nascido ou não 
no território desse Estado. 

151 .  (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) Admite-se a possibilidade de cancelamento por ato administrativo 
do deferimento de naturalização quando essa for embasada em premissa falsa, ou 
erro de fato, como a omissão de existência de condenação em momento anterior 
a sua naturalização. 
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1 52. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XVIII/Câmara 
dos Deputados) A Constituição assegura a igualdade de direitos entre brasileiros 
natos e naturalizados, mas estabelece limitações a essa isonomia, entre as quais 
a impossibilidade de ocupação de cargo de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral 
proveniente de vaga destinada a Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

1 53. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) A solução para conflitos de interesses decorrentes da relativização 
dos direitos fundamentais tanto encontra disciplina na própria Constituição quanto 
permite ao intérprete, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, 
considerando-se a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envol
vidos, conjugando-a com a sua minima restrição. 

1 54. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) Conforme já manifestou o STF e a doutrina dominante, os direitos 
individuais e coletivos não se restringem aos elencados no artigo quinto da CF, 
podendo ser encontrados ao longo do texto constitucional. 

· 

155. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) As cláusulas pétreas existentes na CF estão dispostas apenas em 
seu artigo quinto, referente aos direitos e ás garantias fundamentais. 

1 56. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara 
dos Deputados) A CF classifica, para fins de sistematização, o gênero direitos e 
garantias fundamentais em dois grupos: direitos e deveres individuais e coletivos 
e direitos sociais. 

1 57. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) Os direitos de primeira dimensão, ou direitos de liberdades, têm por 
titular o individuo, são oponlveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa, ostentando a subjetividade como traço caracterlstico, e são 
considerados direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. 

1 58. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) A CF garante, sem restrição, a liberdade de manifestação de pensa
mento, durante a qual, se for causado dano material, moral ou à imagem de um 
individuo, é assegurado a ele o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
de indenização. 

1 59. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XI/Câmara dos 
Deputados) A aplicação do principio da legalidade não distingue o particular do 
administrador público. 

160. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Interceptações telefônicas - comumente chamadas de grampos - e 
gravações ambientais realizadas por autoridade policial, sem autorização judicial, 
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ainda que em situações emergenciais, constituem violações aos princlpios estru
turantes do estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana. 

1 61 .  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Area IX/Câmara dos 
Deputados) Se, em certa ação judicial, o julzo competente impuser ao Poder Exe
cutivo determinada obrigação, sob pena de multa diária pelo seu descumprimento, 
tal imposição não ofenderá o principio da separação dos poderes. 

1 62. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Considere a seguinte situação hipotética. João, brasileiro nato, du
rante viagem a determinado pais estrangeiro, cometeu um crime e, depois disso, 
regressou ao Brasil. Em seguida, o referido pais requereu a extradição de Joao. 
Nessa situação hipotética, independentemente das círcunstãncias e da natureza 
do delito, João não poderá ser extraditado pelo Brasíl. 

1 63. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Para que uma entidade de dasse ajuize mandado de segurança coletivo 
em favor de seus associados, além do prazo mínimo de um ano de regular existência 
dessa entidade, é necessário que ela conte com autorização da respectiva assembleia. 

1 64. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Area IX/Câmara dos 
Deputados) Se o poder público tiver a intenção de condicionar o exerclcío de de
terminada profissão a certas exigências, e se tais exigências forem estabelecidas 
mediante lei formal, elas serão constitucionais, pois o Estado tem discricionariedade 
para eleger as restrições que entenda cablveis para todos os oficios ou profissões, 
desde que o faça por lei federal. 

1 65. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Area V/Câmara dos 
Deputados) A democracia brasileira é indireta, ou representativa, haja vista que 
o poder popular se expressa por melo de representantes eleitos, que recebem 
mandato para a elaboração das leis e a fiscalização dos atos estatais. 

1 66. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Area V/Câmara dos De
putados) Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem 
dever de abstenção pelo Estado, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda 
dimensão, que exigem, para sua concretização, prestações estatais positivas. 

1 67. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislatlvo-Area V/Câmara dos 
Deputados) As associações legalmente constituldas e em funcionamento há pelo 
menos um ano poderão Impetrar, em nome próprio, mandado de segurança coletivo 
em favor de seus associados, independentemente da autorização expressa destes. 

1 68. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área UCâmara dos De
putados) Conforme entendimento do STF, não é passivei o exercfcio do direito de 
resposta com o Intuito de retificar matéria publicada em jornal impresso, por ser tal 
direito destituldo de eficácia plena, dada a não recepção da Lei de Imprensa pela CF. 
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169. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) A legitimidade ativa do habeas data, destinado a assegurar o conhe
cimento de informações relativas ao impetrante constantes de registros ou banco 
de dados, está adstrita às pessoas flsicas. 

170. (CESPE/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultor Legislativo-Área !/Câmara dos 
Deputados) Considere que seja publicada, no sitio eletrônico do CNJ, matéria 
com informações sobre processos judiciais em que José figure como réu. Nessa 
situação, José poderá valer-se de habeas corpus para pleitear a retirada da re
portagem do referido sitio, de forma definitiva. 

171 .  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área !/Câmara dos 
Deputados) Caso determinada autoridade aja no exerclcio de competência dele
gada, eventual mandado de segurança que questione o ato praticado deve ser 
impetrado contra essa autoridade, e não contra a que tenha delegado a prática 
do ato. 

172. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área !/Câmara dos 
Deputados) Suponha que um partido polltico representado na Câmara dos Depu
tados por apenas um deputado federal pretenda impetrar mandado de segurança 
coletivo para a defesa dos interesses de seus integrantes. Nessa situação. o partido 
político, ainda que não tenha representante no Senado Federal, terá legitimidade 
ativa para o ajuizamento da ação. 

173. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) A República Federativa do Brasil, conslitulda como Estado democrático 
de direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, 
incluindo-se, entre seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

174. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área !/Câmara dos 
Deputados) A ação de impugnação de mandato, que tramitará em segredo de 
justiça, não permite que os integrantes de polo ativo sejam responsabílízados por 
sua propositura em caráter temerário ou de má-fé, uma vez que a referida ação 
visa ao fim público de moralização do processo eleitoral. 

175. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Para ter direito a concorrer ao cargo de deputado federal, o governador 
de estado deverá renunciar ao mandato até seis meses antes do registro de sua 
candidatura. 

176. (CESPE/201 4/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos . 
Deputados) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os lndivlduosll 

na faixa etária dos dezoito aos sessenta anos e facultativos para os Individuas� 
analfabetos, os que tenham mais de sessenta anos de idade e os que tenhamA 
entre dezesseis e dezoito anos de idade. 1 
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1 77. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) O instituto d3 reeleição se aplica aos cargos de presidente da Repú
blica, de governador de estado, de governador do Distrito Federal e de prefeito. 

178. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Os analfabetos são absolutamente ineleglveis, sendo posslvel o reconhe
cimento do analfabetismo mesmo depois de o candidato ter sido eleito e diplomado. 

179. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) É inelegivel o servidor público militar da Força Aérea Brasileira refor
mado por idade ou por incapacidade física. 

180. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) São absolutamente ineleglvels os individuas que tenham menos de 
dezesseis anos de idade. os estrangeiros, os privados temporariamente dos seus 
direitos pollticos e lodos acueles ·que não puderem se alistar como eleitores. 

1 81 .  (CESPE/2014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) A República Federativa 
do Brasil constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos 
a soberania, a cidadania e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

1 82. (CESPE/2014/Anallsta Técnico-Admlnlstratlvo/CADE - Ministério da Justiça) 
Os valores sociais da livre-iniciativa e a livre-iniciativa são principias da República 
Federativa do Brasil ; o primeiro é um fundamento, e o segundo, um principio geral 
da atividade econômica. 

1 83. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) No âmbito do mandado de injunção, 
a atual jurisprudência do STF adota a posição não concretista em defesa apenas 
do reconhecimento formal da inércia do poder público para materializar a norma 
constitucional e viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerertes à nacionalidade. à soberania e à cidadania. 

184. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) O habeas corpus pode ser im
petrado contra ato de coação ilegal à liberdade de locomoção, seja ele praticado 
por particular ou agente público. 

1 85. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) O ato estatal que nega, ilegalmente, 
o fornecimento de informações englobadas pelo direito de certidão não pode ser 
questionado por meio de mandado de segurança, ante o seu caráter subsidiário 
frente ao habeas data. 

1 86. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Em casos de crimes dolosos contra 
a vida, o julgamento de prefeito, de competência da justiça comum estadual, será 
realizado perante o tribunal de justiça respectivo, dada a previsão constitucional 
especifica, que pre·1alece sobre a competência geral do tribunal do júri. 



Cap. 3 • PRINCIPIOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 41 

187. (CESPE/2014/Promotor de J ustiçaJMPE - AC) De acordo com o entendimento 
do STF, é passivei a quebra do sigilo das comunicações telefônicas no âmbito de 
processos administrativos disciplinares, em especial quando a conduta Investigada 
causar dano ao erário. 

1 88. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) A CF admite em situações espe
cificas, como as que envolvam ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado democrático, que alguém possa ser julgado por 
órgão judicial constituldo ex post facto. 

189. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Em se tratando de crimes de ação 
pública, o oferecimento da ação penal é de competência privativa do MP, não se 
admitindo a ação privada, ainda que aquela não seja proposta no prazo legal. 

190. (CESPE/2014/Promotor de JustiçaJMPE - AC) Consoante o STF, configura expres
são do direito de defesa o acesso de advogado, no interesse do representado, aos 
elementos de prova produzidos por órgão com competência de policia judiciária, 
desde que já estejam documentados em procedimento investigativo. 

191 .  (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Embora não exista norma ex
pressa acerca da matéria, o sigilo fiscal e bancário, segundo o STF, é protegido 
constitucionalmente no âmbito do direito à intimidade, portanto o acesso a dados 
bancários e fiscais somente pode ser feito por determinação judicial, do MP, de 
comissão parlamentar de inquérito ou de autoridade policial. 

192. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) A condenação, em âmbito civil, de 
cidadão italiano residente no Brasil por periodo superior a quinze anos ininterruptos 
impede a aquisição da nacionalidade brasileira. 

193. (CESPE/2014/Promotor de JustiçaJMPE - AC) Constitui violação do direito à 
intimidade e à proibição constitucional de obtenção de provas por meio ilfcito a 
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do 
outro, ainda que a gravação seja feita para fins de legitima defesa no caso de 
prática de crime. 

194. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Segundo atual jurisprudência do 
STF, os tratados Internacionais de direitos humanos possuem status constitucio
nal, sendo passivei, portanto, o controle judicial de constitucionalidade a partir de 
norma parametro prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, tratado 
ratificado pelo Brasil. 

195. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) A norma constitucional segundo a 
qual a prática de tortura é considerada crime inafiançável e insuscelivel de graça 
ou anistia é de eficácia limitada, sendo necessária a atuação legislativa dos estados 
da Federação para que produza efeitos. 



42 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

ESAF/MF 

1 96. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A República Federativa do Brasil 
tem como um dos seus fundamentos o monismo polltico. 

197. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A República Federativa do Brasil 
constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

1 98. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) Constituiu um dos objetivos funda
mentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

1 99. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações Internacionais, dentre outros, paio principio da indepen
dência nacional. 

200. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e 
da livre-Iniciativa. 

201. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A Constituição Federal é a norma 
fundamental de nosso ordenamento jurldlco desde que não revele incompatibilidade 
com os tratados internacionais de direitos humanos pactuados pelo Pais. 

202. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) O mandado de injunção é cablvel 
quando a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercido de direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas Inerentes à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania. 

203. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A casa do individuo, enquanto seu 
domicilio, é violável durante a noite mediante ordem judicial. 

204. (ESAF/201 2/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) A casa do indivíduo, enquanto seu 
domicilio, é violável, porém somente durante o dia, em caso de flagrante delito ou 
desastre. 

205. (ESAF/2012/Analista/Mlnlstérlo da Integração) A liberdade de consciência autoriza o 
cidadão a se escusar do cumprimento de obrigação jurldica a todos imposta, desde 
que se submeta à correspondente prestação alternativa se assim previsto em lei. 

206. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) O direito de reunião pacífica 
não contempla, sem prévia anuência expressa da autoridade pública de trânsito, 
a realização de manifestação coletiva, com objetivo de protesto contra a carga 
tributária, em via pública de circulação autornobilfstica. 
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207. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnistérlo da Integração) No caso de iminente perigo pú
blico, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedada ao 
proprietário indenização ulterior. 

208. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstério da Integração) Todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu Interesse particular, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindlvel à preservação ou da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem de outras pessoas, ou à segurança da sociedade e do Estado. 

209. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstério da Integração) São a todos assegurados, inde
pendentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

210. (ESAF/2012/Anallsta/Ministério da Integração) São brasileiros natos os nascidos 
no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro (nato ou naturalizado) que ali se encon
trasse a serviço oficial da República Federativa do Brasil. 

211 .  (ESAF/2012/Anallsta/Ministérlo da Integração) Aos portugueses com residência 
permanente no pais são assegurados os mesmos direitos constitucionalmente as
segurados aos brasileiros naturalizados, desde que haja, em Portugal, reciprocidade 
em favor dos brasileiros ali residentes permanentemente. 

21 2. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A inelegibilidade absoluta é excepcional e somente pode 
ser estabelecida, taxativamente, em lei ordinária especifica. 

213. (ESAF/2012/ACE/MDIC) � garantido o exercicio do direito ao voto em plebiscitos e 
referendos. Enquanto o plebiscito é convocado com posterioridade a ato legislativo 
ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição, o refe
rendo é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo 
ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 

214. (ESAF/2012/ACE/MDIC) Segundo a doutrina, o sufrágio restrito poderá ser censitá
rio, quando o nacional tiver que preencher qualificação econômica, ou capacitário, 
quando necessitar apresentar alguma caracterlstica especial (natureza intelectual 
por exemplo). 

215. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A inelegibilidade absoluta, a despeito da denominação 
absoluta. não consiste em impedimento eleitoral para todos os cargos eletivos. 

216. (ESAF/2012/ACE/MDIC) O habeas corpus poderá ser utilizado para a correção de 
qualquer inidoneidade, mesmo que não implique coação ou iminência direta de 
coação à liberdade de ir e vir. 
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217. (ESAF/2012/ACE/MDIC) Será passivei à pessoa jurldica figurar como paciente na 
impetração de habeas corpus. 

218. (ESAF/201 2/ACE/MDIC) O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é o 
de que não se concederá habeas data caso não tenha havido uma negativa do 
pedido no âmbito administrativo. 

219. (ESAF/2012/AFC/CGU) A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no pais, em igualdade de condições, os direitos e garantias individuais 
tais como: a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, mas aos estrangeiros não se estende os direitos sociais destinados 
aos brasileiros. 

220. (ESAF/2012/AFC/CGU) As restrições constitucionais e legais pátrias incidem sobre 
os ·pedidos de extradição ativa, que consiste naqueles requeridos por Estados 
soberanos à República Federativa do Brasil. 

221 . (ESAF/2012/AFC/CGU) A liberdade de reunião não está plena e eficazmente as
segurada, pois depende de lei que preveja os casos em que será necessária a 
comunicação prévia à autoridade bem como a designação, por esta, do local da 
reunião. 

222. (ESAF/201 2/ATRFB) O sigílo profissional constitucionalmente determinado exclui 
a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório 
de advocacia. 

223. (ESAF/2012/ATRFB) Os dados obtidos em interceptação de comunicações telefô
nicas. judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal 
ou em instrução processual penal, não podem ser usados em procedimento ad
ministrativo disciplinar instaurado contra a mesma pessoa investigada, haja vista 
que prevalece no texto constitucional o regime da independência das instâncias. 

224. (ESAF/2012/ATRFB) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou enten
dimento no sentido de que afronta o principio da isonomia a adoção de critérios 
distintos para a promoção de Integrantes do corpo feminino e masculino da Aero
náutica. 

225. (ESAF/2012/ATRFB) Enquanto os direitos de primeira geração realçam o principio 
da Igualdade, os direitos de segunda geração acentuam o principio da liberdade. 

226. (ESAF/2012/ATRFB) O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicilio no Brasil, 
tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação da 
liberdade e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do devido 
processo legal. 
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227. (ESAF/2012/ATRFB) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade do 
diploma de curso superior para o exercido da profissão de jornalista. 

228. (ESAF/2012/ATRFB) Ê livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o 
anonimato. 

229. (ESAF/2012/ATRFB) Os direitos fundamentais se revestem de caráter absoluto, 
não se admitindo, portanto, qualquer restrição. 

230. (ESAF/2012/ATRFB) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 
ou ter suas atividades suspensas por decisão do Ministro da Justiça. 

231 . (ESAF/2012/ATRFB) A Constituição Federal de 1 988 admite a aplicação de pena 
de banimento. 

232. (ESAF/2012/ATRFB) Ressalvadas as situações excepcionais taxativamente previs
tas no texto constitucional, nenhum agente público, ainda que vinculado á adminis
tração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito, ingressar, 
durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público, 
onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da 
diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmisslvel. 

233. (ESAF/2012/ATRFB) A Constituição Federal de 1 988 admite a aplicação de pena 
de trabalhos forçados. 

234. (ESAF/201 2/ATRFB) A atividade de músico deve ser condicionada ao cumprimento 
de condições legais para o seu exercido, não sendo cabivel a alegação de que, 
por ser manifestação artistica, estaria protegida pela garantia da liberdade de 
expressão. 

235. (ESAF/2012/ATRFB) A defesa da legalização das drogas em espaços públicos não 
constitui exercido legitimo do direito à livre manifestação do pensamento, sendo, 
portanto, vedada pelo ordenamento jurldico pátrio. 

236. (ESAF/2012/ATRFB) O exercido concreto da liberdade de expressão assegura ao 
jornalista o direito de expender criticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, 
contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades 
e aparelhos de Estado. No entanto, deve responder penal e civilmente pelos abusos 
que cometer, e sujeitar-se ao direito de resposta previsto no texto constitucional. 

237. (ESAF/2012/ATRFB) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger direito 
liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o res
ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa juridica no exercido de atribuições do Poder Público. 
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238. (ESAF/2012/ATRFB) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
foro especial para a mulher nas ações de separação judicial e de conversão da 
separaçao judicial em divórcio ofende o principio da isonomia entre homens e 
mulheres ou da Igualdade entre os cônjuges. 

239. (ESAF/2012/ATRFB) Nos concursos públicos, é cablvel a realízação de exame 
psicotécnico, ainda que não haja previsao em lei, bastando, apenas, que o edital 
tenha regra especifica sobre tal questão. 

240. (ESAF/2012/ATRFB) A garantia constitucional da ampla defesa não afasta a 
exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso admi
nistrativo. 

241. (ESAF/2012/AFRFB) A extradição será deferida pelo STF no caso de fatos delituo
sos punlveis com prisao perpétua, nao sendo necessário que o Estado requerente 
assuma o compromisso de comutá-la em pena nao superior à duração máxima 
admitida na lei penal do Brasil. 

242. (ESAF/2012/ATRFB) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado, salvo quando houver previsão especifica em lei. 

243. (ESAF/2012/ATRFB) São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e 
mandado de segurança. 

244. (ESAF/2012/ATRFB) A prática do racismo não constitui conduta ilícita, pois está 
garantida pelo direito constitucional de liberdade de expressão. 

245. (ESAF/2012/ATRFB) A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para 
coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princlpios constitucionais da 
Administração Pública. 

246. (ESAF/2012/ATRFB) Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração 
inferior ao salário minimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. 

247. (ESAF/2012/ATRFB) O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que 
é posslvel a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mlnlmo. 

248. (ESAF/2012/ATRFB) A fundação de sindicato depende de autorização do Ministério 
do Trabalho. 

249. (ESAF/2012/ATRFB) O aposentado filiado não tem direito a ser votado nas orga
nizações sindicais. 

250. (ESAF/2012/ATRFB) O cargo de Ministro da Fazenda é privativo de brasileiro nato. 
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251. (ESAF/2012/ATRFB) O brasileiro nato poderá ser extraditado no caso de compro
vado envolvimento em tráfico illcito de entorpecentes e drogas afins. 

252. (ESAF/2012/ATRFB) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai bra
sileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

253. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) O mandado de segurança Impetra
do com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público isenta o autor de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência. 

254. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) O habeas corpus protege o direito 
constitucional de ir e vir, o habeas data o direito liquido e certo não amparado 
por habeas corpus e pelo mandado de injunção. 

255. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) A ação popular e a ação civil pública 
são idênticas em propósito, finalidade e alcance, a diferença é que a última se 
insere na competência privativa dos tribunais. 

256. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Por sua natureza de norma defini
dora de direitos e garantias, o habeas data não sofre qualquer tipo de restrição 
ou limitação constitucional. 

257. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) A Consti
tuição prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou polltica, nem mesmo quando tal convicção implicar 
o titular ter que se eximir de obrigação legal a todos imposta. 

258. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Quando 
houver conflito entre dois ou mais direitos fundamentais, o intérprete deve utilizar-se 
do principio da concordância prática, de forma a coordenar e combinar os bens 
jurldicos em conflito, evitando o sacriflcio total de uns em relação aos outros, rea
lizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em 
busca do verdadeiro significado da nonna e da hannonia do texto constitucional. 

259. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Não são 
admitidas no processo as provas obtidas por meios illcitos, garante o art. 50, inciso 
LVI ,  da Constituição Federal, entendendo-as como aquelas colhidas em infringência 
às normas do direito processual. As provas illcitas também podem ser chamadas 
de provas ilegais ou ilegltimas. 

260. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Entre os 
direitos garantidos pela Constituição, está que a casa é asilo inviolável do indi
viduo. Para que haja uma real proteção ao direito do individuo, a casa referida 
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pelo legislador constituinte deve ser interpretada da forma mais ampla possível. 
Por isso, o dispositivo aplica-se aos bares, cafés, restaurantes, lojas e estabele
cimentos durante o periodo em que estejam abertos ao público, mesmo os seus 
proprietários não residindo neles. 

261. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Analista Tributário da Receita 
Federal ATRFB) O direito fundamental à vida, por ser mais importante que os outros 
direitos fundamentais, tem can�ter absoluto, não se admitindo qualquer restrição. 

262. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será re
guiada pela lei do país do de cujus, ainda que a lei brasileira seja mais benéfica 
ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. 

263. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente po
derá usar de propriedade particular. No entanto, se houver dano, não será cabivel 
indenização ao proprietário. 

264. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no 
âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações 
travadas entre pessoas tisicas e juridicas de direito privado. Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em 
face dos poderes privados. 

265. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) A garantia constitucional da inviolabilidade de domicilio não inclui 
escritórios de advocacia. 

266. (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) É cabivel a interceptação de comunicações telefônicas por ordem 
judicial a fim de instruir processo administrativo disciplinar. 

267. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Analista Tributário da Receita 
Federal ATRFB) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
não podendo ser inferior à área de um Estado Federado. 

268. (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Analista Tributário da Receita 
Federal ATRFB) Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a 
jornada de seis horas descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de reve
zamento previsto no texto constitucional. 
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269. (ESAF/2009/Secretaria da  Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da  
Receita Federal ATRFB) A Constituição Federal d e  1 988 garante a igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vinculo empregatício permanente e o tra
balhador avulso. 

270. (ESAF/2009/Secretaria da Receita Federal - SRF/Analista Tributário da Re
ceita Federal ATRFB) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir 
do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e,  se 
eleito, ainda que suplente, até o final do mandato, salvo se cometer falta grave 
nos termos da lei. 

271 . (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Anallsta Tributário da Receita 
Federal ATRFB) São cargos privativos de brasileiro nato os de Presidente da 
República, Senador. Deputado e Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

272. (ESAF/201 3/Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes/DNIT) t: livre 
o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 

273. (ESAF/201 3/Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes/DNIT) As 
associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão final em processo administrativo no qual tenham sido ga
rantidos o contraditório e a ampla defesa. 

274. (ESAF/201 3/Técnlco de Suporte em Infraestrutura de Transportes/DNIT) O direito 
de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder independe do pagamento de taxas. 

275. (ESAF/201 3/Técnlco de Suporte em Infraestrutura de Transportes/DNIT) Haven
do prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente 
em locais abertos, sem armas, independentemente de autorização. 

276. (ESAF/201 3/Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes/DNIT) É 
assegurado à instituição do júri o sigilo de suas votações e a soberania de seus 
vereditos. 

277. (ESAF/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) Os direitos fundamentais de primeira 
geração são titularizados pelos individuas em oposição ao Estado, sendo eles, 
entre outros, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. 

278. (ESAF/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) A eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais pressupõe plena incidência desses direitos nas relações entre 
particulares. 
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279. (ESAF/2013/Anallsta Administratlvo/ONIT) Os direitos fundamentais não têm 
caráter absoluto e, por isso, não podem ser utilizados para justificar atividades 
illcitas ou afastar as penalidades delas decorrentes. 

280. (ESAF/2013/Anallsta Adminlstratlvo/DNIT) Não há hierarquia entre os direitos 
fundamentais e, portanto, havendo conftito entre eles, a solução é aplicação do 
principio da concordância prática ou da harmonização. 

281. (ESAF/2013/Técnico Admlnistratlvo/DNIT) Estão previstas entre as condições de 
elegibilidade a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral e pleno exercício dos 
direitos pollticos. 

282. (ESAF/2013/Técnlco Adminlstratlvo/DNIT) Para o exerclcio do direito de propor 
ação popular é necessário o alistamento eleitoral. 

283. (ESAF/201 3/Técnico Adminlstrativo/DNIT) Apesar de terem o direito de votar. os 
maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos e os analfabetos não são 
eleglvels. 

284. (ESAF/2013/Técnlco Admlnlstratlvo/DNIT) Em algumas situações, para ratificar 
ou rejeitar ato legislativo, a população é convocada para votar em plebiscito. 

285. (ESAF/201 3/Técnico Adminlstrativo/DNIT) A incapacidade civil absoluta gera 
suspensão dos direitos polltlcos. 

286. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Os direitos 
e garantias fundamentais não são absolutos, encontrando limites tanto no próprio 
texto constitucional quanto em normas infraconstitucionais, neste último caso quando 
há previsão de reserva legal. 

287. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Não são 
extenslveis aos estrangeiros, mesmo àqueles residentes no pais, os direitos e 
garantias individuais elencados na Constituição Federal. 

288. (ESAF/2013/Analista Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Os tratados 
e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, ingressarão no ordenamento jurídico brasileiro em nível 
hierárquico imediatamente inferior às normas constitucionais. 

289. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Nas rela
ções entre particulares, não há incidência dos direitos e garantias individuais, uma 
vez que deve prevalecer, nesses casos, a plena autonomia de vontade. 
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290. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) As pessoas 
jur(dicas e o próprio Estado não podem ser considerados titulares de direitos e 
garantias fundamentais previstos constitucionalmente. 

FCC 

291 . (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRT - 6.• Região - PE) "O voto é uma das principais 
armas da Democracia, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução 
das decisões pollticas de um Estado. Quem faz mau uso do voto deixa de zelar 
pela boa condução da poHtlca e põe em risco seus próprios direitos e deveres, o 
que afeta a essência do Estado Democrático de Direito." Dentre os fundamentos 
da República Federativa do Brasil, expressamente previstos na Constituição, aquele 
que mais adequadamente se relaciona à ideia acima exposta é a soberania. 

292. (FCC/2012fTécnlco do Seguro Soclal/INSS) A garantia Individual adequada para 
alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é o habeas corpus. 

293. (FCC/2012/Anallsta de Controle ExternofTCE/AP) O mecanismo de participação 
popular que possibilita uma consulta prévia da opinião pública sobre questão poHtica 
ou institucional a ser resolvida antes da elaboração de legislação a seu respeito 
é o referendo. 

294. (FCC/2012/Técnlco de Controle ExternofTCE/AP) O alistamento eleitoral é facul
tativo para os maiores de sessenta e cinco anos. 

295. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) Os partidos políticos deverão observar 
preceitos estabelecidos na Constituição, dentre os quais, os de possulrem caráter 
nacional e prestarem contas à Justiça Eleitoral. 

296. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) Os partidos politicos têm direito a recursos 
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. 

297. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) Embora assegure aos partidos poHticos 
autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, a Consti
tuição prevê que seus estatutos devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade 
partidária. 

298. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/SP) Suponha que, num processo judicial, 
após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a 
guarda de depositário judicial, o magistrado decretou a prisão civil do deposi,

tá� i�. 
Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a niaté'rí (e.,. " 
prisão civil foi decretada irregularmente, uma vez que é inconstitucional : · à .: 
civil por divida, qualquer que seja seu fundamento. · : ,wiJ • . 
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299. (FCC/2014/Juiz!TJ - AP) Justinianus, Juiz de Direito do primeiro grau de jurisdi
ção, possui o entendimento de que é licita a prisão civil do depositário infiel e, 
por isso, todas as vezes que um caso sobre a referida matéria é objeto de sua 
análise, determina que seja efetuada a prisão, qualquer que seja a modalidade 
do depósito. Justinianus fundamenta suas decisões em dispositivo da Constituição 
da República o qual expressamente prevê que "não haverá prisão civil por divida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimenticia e a do depositário infiel". Nesta hipótese, cabe reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal, na medida em que as decisões judiciais que possibilitam a prisão 
do depositário infiel contrariam súmula vinculante. 

300. (FCC/2014/Juiz!T J - AP) Féres, Deputado Federal, foi preso em flagrante pela 
prática de ato que configura crime de racismo. Considerando a disciplina das imu
nidades parlamentares na Constituição da República, Féres poderia ter sido preso, 
uma vez que racismo constituiu crime inafiançável, devendo os autos, nesse caso, 
ser - remetidos dentro de 24 horas à camara dos Deputados para que, pelo voto 
da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

301. (FCC/2014/Juiz do Trabalho/TRT 1 8." Região) O sindicato de determinada cate
goria de empregados, constituldo em janeiro de 201 3, pretende impetrar mandado 
de segurança em favor dos direitos de parte de seus associados. No estatuto 
da entidade, consta a previsão de que cabe ao sindicato atuar em juizo para a 
defesa dos interesses de seus associados e, por esse motivo, o sindicato não 
pretende obter autorização especifica deles para o ajuizamento da ação. Ademais, 
a defesa do direito que será sustentado está dentre os objetivos do sindicato e 
não prejudicará os interesses de qualquer associado. Nessa situação, o sindicato 
poderá impetrar mandado de segurança, ainda que para a defesa dos direitos de 
parte dos associados e mesmo sem deles obter autorização especifica, não sendo 
a data de constituição do sindicato um óbice ao ajuizamento da ação. 

302. (FCC/2014/Juiz do Trabalho/TRT 1 8." Região) Os direitos e garantias expressos 
na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados Internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte, que sempre serão equivalentes 
às normas constitucionais e, portanto, somente poderão ser alterados por outros 
tratados internacionais ou por emendas constitucionais. 

303. (FCC/2014/Juiz do Trabalho/TRT 1 8." Região) Os direitos e garantias expressos 
na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte, os quais ingressam no ordenamento 
jurldico brasileiro com hierarquia superior à das leis ordinárias, independentemente 
de sua aprovação pelo Congresso Nacional ou por quaisquer de suas Casas. 

304. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 18." Região) A regra segundo a qual as nor
mas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata 
impõe-se apenas aos brasileiros, não abrangendo os estrangeiros que, por esse 
motivo, não são legitimados à propositura do mandado de injunção. 
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305. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) o direito 
de reunião constitucionalmente previsto permite, em locais públicos, a manifestação 
pacifica de agentes de segurança que estejam portando suas armas. 

306. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle ExternofTribunal de Contas - PI) De 
acordo com o direito de associação constitucionalmente previsto, as associações 
podem representar seus filiados em jutzo, desde que expressamente autorizadas. 

307. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) Pedro, 
cidadão brasileiro e empregado público da Petrobrás S/A, pessoa jurtdica de direito 
privado, reside no Equador, onde trabalha em refinaria da sociedade de economia 
mista brasileira. Lá conhece Consuelo, cidadã mexicana, com quem tem um filho, 
José, nascido em solo equatoriano. Nesse caso, José, por ser filho de pai brasileiro 
a serviço da República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. 

308. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) A 
cidadania passiva, ou seja, o direito de ser votado nas eleições, submete-se às 
condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, as quais definem a 
idade minima para os diferentes cargos eletivos, que deve ser considerada na 
data da posse. 

309. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) Os 
direitos sociais dos trabalhadores compreendem seu direito de filiação a entidades 
sindicais, que devem observar o princípio da unicidade, que veda a constituição 
de mais de uma organização sindical, na mesma base territorial, que poderá ser 
inferior à área de um município. 

310. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle ExternofTribunal de Contas - PI) O 
regime constitucional dos partidos políticos autoriza as coligações partidárias, que 
não precisam guardar vinculação entre as candidaturas em nlvel nacional, estadual, 
distrital ou municipal. 

311 .  (FCC/2014/Assessor Jurldico/Tribunal de Contas - PI) A igualdade entre homens 
e mulheres constitui, nos termos da ordem constitucional vigente, direito fundamental 
da pessoa humana. Sua positivação em sede constitucional impede que diploma 
legal institua incentivos especificas voltados à proteção do mercado de trabalho 
da mulher. 

312. (FCC/2014/Assessor Jurldico/Tribunal de Contas - PI) Ao dispor sobre os direitos 
e garantias fundamentais, a Constituição Federal reconhece os direitos e garantias 
que decorrem "dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte". Nesse sentido, determina que os tratados e convenções internacionais 
sobre a matéria "que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais". Nesses termos, foi incorporada a Convenção sobre 
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os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, com estatura 
equivalente às emendas constitucionais. Suas disposições passaram, nessa pers· 
pectiva, a compor o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. 

313. (FCC/2014/Analista Legislativo/Assembleia Legislativa - PE) Um individuo pre
tende tomar as providências jurfdicas cablveis em razão dos danos morais e 
materiais que sofreu, decorrentes de matéria jornalistica produzida a seu respeito, 
com conteúdo lnverfdico. divulgada por empresa de comunicação. Para hipóteses 
como esta, a Constituição Federal assegura ao ofendido o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da Indenização por dano material e moral. 

314. (FCC/2014/Anallsta Legislativo/Assembleia Legislativa - PE) O Governador de 
determinado Estado pretende candidatar-se à reeleição para o cargo, também alme
jado pelo Prefeito de um Municlpio. Considerando que ambos estão em exercicio de 
primeiro mandato, e de acordo com as regras constitucionais sobre inelegibilidade, 
o Governador poderá ser candidato à reeleição, independentemente de renunciar 
a seu mandato, mas o Prefeito somente poderá candidatar-se a Governador caso 
renuncie ao mandato até seis meses antes do pleito. 

315. (FCC/2014/Advogado Júnlor/Metrõ - SP) Mateus, trabalhador operário aposentado, 
é filiado a determinada organização sindical. Em meados de 2014, realizar-se-á 
eleição na citada organização sindical. Nos termos da Constituição Federal, é 
correto aflnmar que Mateus tem direito a voto e a ser votado. 

316. (FCC/2014/Advogado Júnlor/Metrõ - SP) Christian, empresário alemão, vivia há 
anos no Brasil com sua esposa brasileira e filhos brasileiros. Faleceu em trágico 
acidente aéreo, deixando diversos bens no Brasil. A sucessão dos bens situados 
no Brasil, em beneficio do cônjuge ou dos filhos brasileiros, será regulada pela lei 
brasileira ou pela lei pessoal do de cujus, caso esta última seja mais favorável. 

317. (FCC/2014/Advogado Júnlor/Metrõ - SP) João, Governador de determinado Esta
do, no curso de seu mandato, decidiu concorrer às eleições para a Presidência da 
República. Nos termos da Constituição Federal, João deve renunciar ao respectivo 
mandato até seis meses antes do pleito. 

318. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Contadorla/TRF 3.• Região) A Constituição Fe
deral de 1 988, ao disciplinar o regime jurldico do estrangeiro residente no pais, 
estabeleceu que, quanto a eles, garante-se, como regra geral, a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade em condições 
Idênticas aos brasileiros. 

319. (FCC/2014/Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avallador/TRF 3." Re
glão/2014) Sobre o alistamento eleitoral e o direito do voto, a Constituição Federal 
estabelece que a facultatividade aplica-se apenas aos analfabetos, aos maiores de 
70 anos e aos maiores de 16 e menores de 1 8  anos. 
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320. (FCC/2014fTécnlco Judiciário - Área AdmlnlstratlvafTRF 3." REGIÃO) A dig
nidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1 988, deve 
ser entendida como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da 
República Federativa do Brasil. 

321. (FCC/2014fTécnlco Judiciário - Área AdmlnlstratlvafTRT 19.• Região) Ygor Mar
cello, 1 8  anos, nascido em São Paulo, reside em Belo Horizonte. onde é famoso 
como cantor de pagode, além de admirado, por seu dinamismo, entre os colegas 
do quartel em que presta o serviço militar obrigatório. Pretende se candidatar a 
vereador na capital mineira. Conforme determina a Constituição federal ,  Ygor não 
é eleglvel por se encontrar conscrito. 

322. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Administrativa/ TRT 19."  Região) Anita 
Fernanda, nascida em Goiânia há 26 anos. é designer de moda no Brasil. Na 
semana passada, recebeu um convite para morar na Europa e trabalhar em uma 
agência de moda que desenha figurinos para os principais desfiles de Paris. No 
entanto, o pais em que trabalhará exigiu que Anita se naturalizasse para nele 
permanecer e exercer sua atividade profissional. Antes de aceitar a proposta para 
o novo emprego, Anita consulta sua advogada, questionando-a sobre as posslveis 
consequências decorrentes de um pedido de naturalização. Nesta hipótese, à luz 
do que dispõe a Constituição Federal, a advogada informa que Anita não terá 
declarada a perda da nacionalidade brasileira. 

323. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Administrativa/ TRT 1 9." Região) Astolpho 
Lucio Gregório Coragem, jornalista de um dos mais importantes vefculos de co
municação do Pais, denuncia, de forma veemente, em longa reportagem, atos de 
corrupção praticados em órgão público da alta Administração federal, sem revelar 
a sua fonte. De acordo com a norma constitucional vigente, o jornalista não é 
obrigado a revelar sua fonte de informações. 

324. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfTRT 2.• Região) O 
direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 
de revezamento é constitucionalmente assegurado aos trabalhadores urbanos e 
rurais, assim como aos servidores públicos e trabalhadores domésticos. 

325. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área AdmlnlstratlvafTRT 2.• Região) O direito 
de reunião em locais abertos ao público deve ser exercido, segundo o texto consti
tucional, de forma pacifica, sem armas, com prévio aviso à autoridade competente, 
desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

326. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área AdmlnistratlvafTRT 2.• Região) É asse
gurada pela Constituição Federal a gratuidade das ações de habeas corpus e 
habeas data e, na forma da lei, dos atos necessàrios ao exerclcio da cidadania, 
bem assim, aos reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e da 
certidão de óbito. 
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327. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Administratíva/TRT 2.ª Região) t: cablvel a 
impetração de habeas data em caso de violação do direito fundamental assegurado 
a todos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou 
de interesse geral, ainda que, neste último caso, não diga respeito especificamente 
à pessoa do impetrante. 

328. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Admlnlstrativa/TRT 2.ª Região) Lei federal 
que condicione o exerclcio da profissão de músico à inscrição regular na Ordem 
dos Músicos do Brasil e ao pagamento das respectivas anuidades não ofende a 
Constituição, pois cabe ao legislador estabelecer qualificações profissionais a serem 
exigidas como condição ao exerclcio do direito fundamental à liberdade de profissão. 

329. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Admlnlstratlva/TRT 2.ª Região) A inviola
bilidade da intimidade, da honra e da imagem, bem como o direito à indenização 
por danos morais decorrentes de sua violação são constitucionalmente assegurados 
às pessoas naturais e não às pessoas jurídicas. 

330. (FCC/2014/Procurador Legislativo/Câmara Municipal - SP) Considerando a 
disciplina constitucional relativa à liberdade de crença religiosa, conclui-se que é 
compatlvel com a Constituição Federal lei que determine a privação de direitos 
do individuo que, por motivo de crença religiosa, deixar de cumprir obrigação a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

331 . (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) O texto constitucional assegura gratuidade à obtenção de certidão de 
óbito pelos reconhecidamente pobres e, na forma da lei, aos atos necessários ao 
exercício da cidadania. 

332. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) O texto constitucional assegura gratuidade à obtenção de certidão de 
óbito pelos reconhecidamente pobres e, às ações de habeas data, habeas corpus 
e mandado de injunção. 

333. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Entre os princípios que regem, segundo a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, encontram-se os seguintes: 
defesa da paz, solução pacifica dos conflitos, não Intervenção e repúdio ao terro
rismo e ao racismo. 

334. (FCC/2014/Procurador do Munlciplo/PGM - Cuiabá - MT) Um grupo de uni
versitários pretende organizar uma passeata pelas ruas do centro de Cuiabá, em 
defesa da descriminalização do uso de entorpecentes para fins terapêuticos e 
recreativos. Nesta hipótese, considerada a disciplina constitucional dos direitos e 
garantias fundamentais, a manifestação poderá ser realizada, independentemente 
de autorização, desde que não frustre outra manifestação convocada para o mesmo 
local, bastando prévio aviso à autoridade competente. 
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335. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) A Emenda Constitucional n.º 72, promulgada em 2 de abril de 201 3, tem 
por finalidade estabelecer a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos 
e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Nos termos de suas disposições, a 
Emenda não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, dentre outros, dos 
direitos à proteção em face da automação e à proteção do mercado de trabalho 
da mulher, mediante incentivos especificos. 

336. (FCC/2011/Analista1TRT23/MT) A ação de impugnação de mandato tramitará pu
blicamente. 

337. (FCC/2011/Anallsta/TRT23/MT) Benedito, militar alistável, com menos de dez anos 
de serviço, deseja concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais, porém, 
para ser considerado eleglvel, deverá afastar-se da atividade. 

338. (FCC/2011/Técnlco/TRT14) O militar alistável é eleglvel, sendo que, se contar me
nos de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente. no ato da diplomação, para a inatividade, e, se contar 
mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 

339. (FCC/Técnlco/TRT14/RO e AC/2011)  São inelegfveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes consangulneos ou afins, até o segundo grau ou 
por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, 
do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituldo dentro de um ano 
anterior ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

340. (FCC/2011/Anallsta/TRE/RN) Pedro, governador em exercido do Estado X, pre
tende concorrer ao cargo de Presidente da República. Neste caso, Pedro deverá 
renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do pleito. 

341 .  (FCC/201 3/Anallsta Judlciárlo/TRT 12.• Região) Diante da disciplina constitucional 
dos direitos e garantias fundamentais, a busca e apreensão de documentos em 
escritório de advocacia, sendo o advogado investigado, dependerá de determinação 
judicial que especifique o âmbito de abrangência da medida, a fim de que não 
recaia sobre a esfera de direitos de não investigados. 

342. (FCC/201 3/Anallsta Judlclárlo/TRT 1 2.• Região) Diante da disciplina constitucio
nal dos direitos e garantias fundamentais, a busca e apreensão de documentos 
em escritório de advocacia, sendo o advogado investigado, não é admitida em 
hipótese alguma, em virtude da extensão da inviolabilidade de domicilio ao local 
de trabalho do advogado, qualificado que é pela garantia constitucional do sigilo 
profissional. 

343. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Legislativa/PS) O principio constitucional da 
inviolabilidade do sigilo de correspondência somente poderá ser afastado mediante 
decisão judicial fundamentada, sendo vedada em quaisquer h ipóteses a apreensão 
administrativa de cartas. 
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344. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslatlva/PB) Para os fins da proteção 
constitucional a que se refere o art. 5.0, XI, da Constituição Federal (inviolabilidade 
domiciliar), o conceito normativo de "casa" deve ser interpretado como abrangente, 
estendendo-se a qualquer aposento ocupado de habitação coletiva ou compartimento 
privado onde alguém exerce profissão ou atividade, compreendendo, inclusive, os 
consultórios profissionais de médicos e cirurgiões dentistas. 

345. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslativa/PB) A privacidade quanto ao sigilo 
de dados poderá ser, excepcionalmente, afastada para efeitos de investigação cri
minal pela quebra do sigilo de dados fiscais do contribuinte realizada pela Receita 
Federal, desde que fundamentada. 

346. (FCC/2013/Procurador/Assembleia Leglslatlva/PB) A interceptação telefônica será 
licita desde que determinadà em decisão fundamentada do juiz competente ou de · 
comissão parlamentar de inquérito, quando necessária, como único meio de prova, 
à apuração de fato delituoso. 

347. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Legislativa/PS) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em relação à l iberdade religiosa, prevê que a laicida
de estatal adota como suas finalidades proteger o Estado de indevidas influências 
provenientes de dogmas religiosos e salvaguardar as diversas confissões religiosas 
de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. 

348. (FCC/2013fTécnico JudiciáriofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos assegurados na 
Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito à produção 
de quaisquer provas, em qualquer tempo e procedimento, ainda que obtidas por 
meios i llcitos, em decorrência do principio constitucional da ampla defesa. 

349. (FCC/2013fTécnlco JudlcláriofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos assegurados na 
Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito de deduzir 
pedido e apresentar defesa, por via oral, independentemente do tipo de procedi
mento aplicado ao caso. 

350. (FCC/2013fTécnlco JudiciárlofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos assegurados na 
Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito a julzo ou 
tribunal de exceção. 

351. (FCC/2013fTécnlco Judiclárl�TTRT 1 .ª Região) Dentre os direitos assegurados na 
Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito à inafastabi
lldade do controle jurisdicional de lesão ou ameaça a direito. 

352. (FCC/2013fTécnlco JudicláriofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos assegurados na 
Constituição Federal que regem os processos judiciais está o direito de a parte 
formular pedido e deduzir defesa independentemente de constituir advogado. 
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353. (FCC/2013fTécnico Judiciário!TRT 1 .• Região) De acordo com a Constituição 
Federal, um brasileiro naturalizado, analfabeto, com 21 anos de idade e residente 
no Brasil não é obrigado ao alistamento eleitoral e ao voto, sendo, ainda, ineleglvel. 

354. (FCC/2013/Analista Judlclárlo!TRT 9.0 Região) No que concerne aos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal prolbe o exerclcio de 
trabalho insalubre pelo trabalhador com até 1 8  anos de idade. 

355. (FCC/2013/Analista Judlclário!TRT 9.0 Região) No que concerne aos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal admite que sejam estabe
lecidas determinadas distinções entre o trabalho manual, o técnico e o intelectual. 

356. (FCC/2013/Anallsta Judlciárlo!TRT 9.0 Região) No que concerne aos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal estabelece igualdade de 
direitos entre o trabalhador com vinculo empregatlcio permanente e o trabalhador 
avulso. 

357. (FCC/2013/Analista JudlclárlofTRT 9.0 Região) No que concerne aos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal prevê a irredutibilidade 
salarial absoluta. 

358. (FCC/2013/Analista Judlclárlo!TRT 9.0 Região) No que concerne aos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal assegura assistência gratuita 
aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até os 6 anos de 
idade em creches e pré-escolas. 

359. (FCC/2013!Técnlco JudlclárlofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos sociais assegu
rados pela Constituição Federal aos trabalhadores está a irredutibilidade do salário, 
que não poderá ser minorado sequer por acordo coletivo. 

360. (FCC/201 3!Técnico JudlclárlofTRT 1 .• Região) Dentre os direitos sociais asse
gurados pela Constituição Federal aos trabalhadores está a jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva. 

361 .  (FCC/2013!Técnico Judlclárlo!TRT 1 .• Região) Dentre os direitos sociais assegu
rados pela Constituição Federal aos trabalhadores está a remuneração do serviço 
extraordinário superior, no minimo, em trinta por cento à do normal. 

362. (FCC/2013!Técnico Judiciárlo!TRT 1 .• Região) Dentre os direitos soc1a1s as
segurados pela Constituição Federal aos trabalhadores está a remuneração do 
trabalhador portador de deficiência, no rninirno, superior a cinquenta por cento à 
do que não tenha deficiência. 

363. (FCC/2013/Analista Judlclárlo!TRT 9.0 Região) Jonatas nasceu no Canadá. Seu 
pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 1 O anos, velo, junta
mente com sua familia, para o Brasil e aqui passou a residir. No momento em 
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que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos termos 
da Constituição Federal, Jonatas é considerado brasileiro nato. 

364. (FCC/201 3/Juiz do TrabalhofTRT 6." Região) Sindicato dos trabalhadores da in
dústria automobillstica de determinado Munlclpio impetrou mandado de segurança 
coletivo em defesa de interesses de seus membros. O mandado de segurança 
em questão foi julgado procedente. Um empregado de indústria local, filiado ao 
referido sindicato, pretende executar individualmente a sentença. Nessa hipótese, o 
interessado poderá fazê-lo, ainda que ele próprio não tenha autorizado expressa
mente o sindicato a impetrar o mandado de segurança coletivo, desde que tenha 
havido o trânsito em julgado da sentença. 

365. (FCC/201 3/Anallsta JudiclãriofTRT 1 .• Região) Tendo um cidadão formulado 
denúncia de suposto desvio de verbas públicas por dirigente de autarquia federal 
perante o Tribunal de Contas da União (TCU), requereu o dirigente em questão 
que lhe fosse revelada a identidade do autor da denúncia, a fim de que pudesse 
tomar as medidas eventualmente cabíveis em defesa de seus interesses, pedido 
este que, contudo, foi rejeitado pelo Presidente do TCU. Nesta hipótese, o remédio 
constitucional adequado para fazer valer a pretensão do dirigente da autarquia pe
rante o TCU seria o mandado de segurança, de competência do Supremo Tribunal 
Federal. 

366. (FCC/2013fTécnlco JudiciãrlofTRT 1 .• Região) Suponha que uma empresa tenha 
requerido ao Poder Executivo a emissão de certidão em que constem os dados e 
a situação atual do processo administrativo de que é parte. Indeferido o pedido sob 
o argumento de que o processo seria sigiloso, a empresa pretende obter ordem 
judicial para que a certidão seja expedida. Deverá deduzir sua pretensão por meio 
de habeas corpus. 



CESPE/UnB 

Ca pítu lo 4 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO
-ADMINISTRATIVA 

1. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvimentofT J - DF) 
A CF prevê hipótese de intervenção federal em município. 

2. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofT J - DF) A 
fusão de municlpios deverá ser feita por lei estadual, após aprovação das câmaras 
municipais dos entes envolvidos. 

· 

3. (CESPE/2014fTécnico Judiciário - Área Técnico-AdministrativafTJ - CE) Com 
o advento da CF ficou proibida a criação de novos territórios federais. 

4. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Depu
tados) Caso seja criado um território federal, caberá á sua assembleia legislativa 
dispor sobre sua organização administrativa. 

5. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) O federalismo no Brasil é caracterizado como federalismo por agre
gação, tendo surgido a partir da proclamação da República e se consolidado por 
meio da Constituição de 1 89 1 .  

6. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Entre as caracterlsticas comuns do Estado Federal incluem-se a re
presentação das unidades federativas no poder legislativo central, a existência de 
um tribunal constitucional e a intervenção para a manutenção da federação. 

7. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Se o legislador constituinte de determinado estado da Federação 
pretender alterar a Constituição estadual para redefinir os limites territoriais do 
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munlcipio ALFA, desmembrando-o e incorporando parte de sua área à do muni
clpio limltrofe DELTA, será dispensável a prévia consulta, mediante plebiscito, às 
populações de ambos os municlpios. 

8. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Caso algum dos distritos de determinado municlpio queira emancipar
-se, o que resultará na criaçao de um novo municlpio, somente haverá consulta 
plebiscitária após a divulgaçao dos estudos de viabilidade municipal, apresentados 
e publicados na forma da lei. 

9. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) Apesar de Brasflia 
ser a capital federal, a CF admite a transferência temporária da sede do governo 
federal, por meio de lei ordinária exarada pelo Congresso Nacional, com a sanção 
do presidente da República. 

1 0. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públicorrc - PB) A criaçao, a incorpora
ção. a fusão e o desmembramento de municlpios far-se-ao por lei estadual, dentro 
do perlodo determinado por lei complementar federal, e dependerao de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos municlpios envolvidos, com posterior 
referendo pela assembleia legislativa do estado respectivo. 

1 1 .  (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) A CF admite que os 
estados, o DF e os territórios se dividam em municlpios. 

12. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) O presidente da 
República poderá decretar a intervençao da Unlao em um estado da Federaçao 
quando verificar o Hagrante descumprimento dos direitos da pessoa humana. Nessa 
hipótese, o decreto de intervençao deverá ser imediatamente submetido a referendo 
pelo Congresso Nacional. 

1 3. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstrativo/CADE - Ministério da Justiça) A 
organização polltico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 
os entes da Federaçao, que possuem a tríplice capacidade da autonomia: a uto
-organização, autogoverno e autoadministraçao. 

14. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) A aplicaçao anual de 25% da 
receita resultante de impostos estaduais na manutençao e desenvolvimento do en
sino e a prestaçao de contas da admlnistraçao pública são consideradas princlpios 
constitucionais senslveis, cujo descumprimento autoriza a intervençao federal nos 
estados. 

1 5. (CESPE/2014/Cargos de Nivel Superior/Polícia Federal) A República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municlpios e Distrito Federal 
(DF), adota a federaçao como forma de Estado. 
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1 6. (CESPE/2014/Cargos de Nlvel Superlor/Pollcla Federal) O estabelecimento pela 
CF de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representan
tes eleitos ou diretamente, nos seus termos, evidencia a adoção da democracia 
semidireta ou participativa. 

1 7. (CESPE/2014/Anallsta de Administração Públlca - Serviços Técnicos e Ad
ministrativos/Tribunal de Contas - DF) A autonomia dos estados-membros 
caracteriza-se pela sua capacidade de auto-organização, autolegislação, autogo
verno e autoadministração, ao passo que a soberania da União manifesta-se em 
todos esses elementos e, ainda, no que concerne à personalidade internacional. 

18.  (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) O principio 
da simetria relativiza a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municlplos 
ao fixar, ainda que de maneira não absoluta, a obrigação, para esses entes, de 
reprodução do modelo de organização e de relação entre poderes estabelecidos 
pela CF em âmbito federal. 

19. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) A despeito de serem 
entes federativos, os territórios federais carecem de autonomia. 

20- (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de 
Justiça - CE) O Distrito Federal e os municfpios poderão ter slmbolos próprios. 

21.  (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provimento/T J - DF) 
A moralidade e a eficiência da administração pública estão entre os denominados 
principias constitucionais senslveis, que, uma vez violados, possibilitam a intervenção 
federal nos estados. 

22. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) De acordo com a CF, as atribuições dos 
entes federativos são de tal modo separadas que caracterizam um federalismo 
dual, ou seja, cada ente da Federação brasileira tem competências distintas, não 
se podendo falar em cooperação entre eles. 

23. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) A CF autoriza a divisão de territórios em 
municlpios. 

24. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/MDIC) A União, entre cujos funda
mentos se inclui a soberania, é formada pelos estados, pelos municlpios e pelo 
Distrito Federal. 

25- (CESPE/201 3/Anal ista J udlclárlo/TRT 1 0.• Região) Embora a Federação seja 
um dos principias fundamentais da CF, nada impede que o direito de seces
são seja introduzido no ordenamento jurldico brasileiro por meio de emenda 
constitucional. 
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26. (CESPE/201 3/Anallsta JudlclârlorTRE/MS) � princípio fundamental da República 
Federativa do Brasil a dissolubilidade do vinculo federativo, dado o direito de 
secessão dos estados e municlpios. 

27. (CESPE/201 3mtular de Serviços de Notas e de RegistrosrTJ/RR) A União pode 
Intervir diretamente nos municfpios situados no êmbito territorial dos estados
-membros da Federação. 

28. (CESPE/201 3/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) Os estados-membros se 
auto-organizam por meio do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, 
mas não estão obrigados a observar os princípios federais extenslveis. 

29. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) A divisão político-adminis
trativa interna da Federação brasileira é imutável. 

30. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) Pelo princípio da isonomia 
federativa, é vedado à União, aos estados-membros, ao Distrito Federal (DF) e aos 
municípios criar distinções entre os brasileiros, bem como criar preferências entre si. 

31.  (CESPE/201 3/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) A CF não consagrou o 
principio da indissolubilidade do Estado federal. 

32. (CESPE/2013/Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliadorrr J/DF) Apesar 
do entendimento comum de que Brasilia seria a capital federal, a CF atribui ao 
DF a condição de capital federal, razão por que prolbe, taxativamente, a divisão 
dessa unidade federada em municlpios. 

33. (CESPE/2013/Anallsta/SERPRO) O modelo federativo de Estado adotado pelo Brasil 
se embasa na descentralização polltica e na soberania dos estados-membros. que 
possuem competência para se auto-organizarem por meio das constituições estaduais. 

34. (CESPE/2013/Julz do TrabalhorTRT s.• Região) Como o federalismo estabelecido 
na CF é assimétrico, é conferido aos estados, aos municlpios e ao Distrito Federal, 
como entes federativos, o direito de secessão. 

35. (CESPE/201 3rTécnlco JudiclârlorTJ/DF) Mesmo não sendo estado nem município, 
o Distrito Federal (DF) possui autonomia, parcialmente tutelada pela União. 

36. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) No exercício de sua capacidade de auto
-organização, os municlpios podem criar, nas respectivas leis orgênicas, imunidades 
formais em relação aos vereadores. 

37. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) Com a finalidade de reduzir as desigual
dades regionais, a União poderá criar regiões de desenvolvimento com capacidade 
politica. 
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38. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) Os estados-membros poderão criar aglo
merações urbanas mediante lei ordinária específica. para integrar a execução d e  
funções públicas d e  interesse comum. 

39. (CESPE/2013/Analista Judiclárlo/CNJ) De acordo com a CF, novos municípios 
poderão ser criados mediante incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 

40. (CESPE/2013/Juiz FederalfTRF 2.• Região) A possibilidade de um estado se incorporar 
a outro, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro, ou formar novo estado, 
depende de aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e 
das assembleias legislativas envolvidas. mediante a edição de leis complementares. 

41. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.• Região) Os territórios federais, na hipótese 
de virem a ser criados, não disporão de representação no Senado Federal nem 
na Câmara dos Deputados, pois, como autarquias territoriais da União, eles não 
serão detentores de personalidade jurldica nem de autonomia política. 

42. (CESPE/201 3/Defensor Público/DPEfTO) O estado-membro pode intervir em mu
nicípio quando o tribunal de justiça der provimento à representação para assegurar 
a observância de principies insertos na constituição estadual, ou para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial, embora seja cabível recurso extraor
dinário contra o respectivo acórdão. 

43. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvimentofT J - DF) A 
intervenção federal da União nos estados estará sempre sujeita ao controle político 
do Congresso Nacional, que apreciará o decreto interventivo. 

ESAF/MF 

44. (ESAF/2012/Anallsta/Minlstério da Integração) A República Federativa do Brasil 
é formada pela união Indissolúvel dos Estados e Municlpios e do Distrito Federal. 

45. (ESAF/2012/ATRFB) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrarse para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Terri
tórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através 
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei ordinária. 

46. (ESAF/2012/ATRFB) A fusão de Municlplos far-se-á por lei estadual, dentro do pe
rlodo determinado por Lei Complementar Federal, e dependerá de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Munlclpios envolvidos, sendo prescindlvel 
a realização de Estudo de Viabilidade Municipal. 

47. (ESAF/2012/AFRFB) A Constituição Federal permite a criação de novos Estados. 
No que diz respeito a esse tema (criação de Estados), a população diretamente 
interessada deve se manifestar, aprovando a proposição na hipótese de a Assem
bleia Estadual discordar da proposta. 
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48. (ESAF/2012/ATRFB) As terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios são bens 
da União. 

49. (ESAF/2012/ATRFB) Os recursos minerais do subsolo são bens dos Municípios. 

50. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) A União 
pode recusar fé aos documentos públicos emitidos pelos outros entes federados, 
porque só tem obrigação de aceitar aqueles que sejam emitidos pela própria União. 

51. (ESAF/2013/Anallsta Administratlvo/DNIT) Para fins de desmembramento de um 
Estado, deve haver consulta prévia à população diretamente interessada, com
preendendo esta somente a população da área a ser destacada. 

52. (ESAF/2013/Especlallsta em Politicas Públicas e Gestão Governamental/ 
MPOG) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios são autônomos 
e possuem capacidade de auto-organização e normalização própria, autogoverno 
e autoadrninlstração. 

53. (ESAF/201 3/Especiallsta em Politicas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
O principio da indissolubilidade no Estado Federal Brasileiro tem duas básicas 
finalidades: a unidade nacional e a necessidade descentralizadora. 

54. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Adm inistrativo/Ministério da Fazenda) Quanto à 
organização politico-administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que: a 
criação, Incorporação, a fusão e o desmembramento de Municlpios devem ser feitos 
por lei estadual, obedecendo ao perlodo determinado em lei federal ordinária. 

55. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Quanto à 
organização politico-administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que: a 
incorporação, subdivisão ou desmembramento - para anexação a outro ou para 
formação de novo Estado ou de Território Federal -, de Estado ou Território Fe
deral depende da aprovação da população diretamente interessada, por meio de 
plebiscito, e do Senado Federal, através de resolução. 

56. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Quanto 
à organização politico-adrninistrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que: 
o Brasil é urna federação formada pela União. Estados, Municípios, Territórios 
e Distrito Federal, todos autônomos, nos termos do que dispõe a Constituição 
Federal. 

57. (ESAF/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
Os Territórios Federais Integram o Estado dentro do qual está inserido, e sua 
criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei ordinária. 
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58. (ESAF/ANALISTA TÉCNICO·ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
Desmembramento de Estado equivale á subdivisão, ou seja, um Estado pode 
dividir-se em dois ou mais Estados fazendo desaparecer o Estado de origem. 

59. (ESAF/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
Nos casos de incorporação, subdivisão e desmembramento de Estado, o Congresso 
está vinculado ao pronunciamento publicitário e das Assembleias. 

60. (ESAF/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
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 Con
gresso Nacional, por lei complementar. 

61 . (ESAF/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
O Estado é pessoa jurldica territorial soberana formada por três elementos indis
sociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente. São os três 
elementos essenciais para a existência do Estado: Território, Povo e Governo. 

62. (ESAF/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DO TURISM0/2014) 
A intervenção federal nos Estados federados é considerada illcita pela Constituição 
Federal posto que contraria os principias básicos do federalismo. 

FCC 

63. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 1 8.• Região) Nas hipóteses de grave violação 
de direitos humanos por Estado-membro, o Procurador-Geral da República po
derá ajuizar, perante o Superior Tribunal de Justiça, representação interventiva 
para viabilizar o decreto de intervenção federal no Estado violador dos direitos 
humanos. devendo o decreto interventivo limitar-se a suspender a execução do 
ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 

64. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) O art. 
1 .º da Constituição Federal, ao afirmar que ·a ( 1 )  República ( l i )  Federativa do Brasil 
( ... ) constitui-se em ( I l i )  Estado Democrático de Direito", definiu, respectivamente, 
os seguintes aspectos do Estado brasileiro: forma de governo, forma de Estado e 
regime de governo. 

65. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) A 
Constituição Federal, ao regular a organização polltico administrativa do Brasil, 
determina que o plebiscito para consulta da população diretamente interessada, 
no caso de desmembramento de Estado, será restrito aos cidadãos habitantes da 
área a ser desmembrada. 

o .>;·, ·�� 
66. (FCC/2014/Analista Legislativo/Assembleia Legislativa - PE) De acordc u:onr 

texto constitucional, o desmembramento de Municlpio pode ocorrer por 1lelt
. 

· · 
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dual, dentro do perlodo determinado por lei complementar federal, e dependerá 
de consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Municlpio envolvido, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal ,  apresentados e publicados na 
fonna da lei. 

67. (FCC/2014/Anallsta Leglslatlvo/Assemblela Legislativa - PE) De acordo com o 
texto constitucional, o desmembramento de Munlclplo pode ocorrer por lei munici
pal, dentro do perlodo determinado por lel complementar federal, sendo necessária 
consulta prévia, mediante plebiscito, à população do Municlpio envolvido, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
fonna da lei. 

68. (FCC/2014fTécnlco Judiciário - ContabllldadefTRF 3.ª Região) São poderes 
ou órgãos que existem, obrigatoriamente, na União, nos Estados e em todos os 
Municlpios: Poder Executivo e Poder Legislativo. 

69. (FCC/2014fTécnico JudlclárlofTRT 2.• Região) O Brasil assume a forma de Estado 
Federal na Constituição Federal. É correto afirmar a respeito da forma federativa 
brasileira: os Estados-membros possuem autonomia administrativa e polltica, sendo 
dado a eles o direito de secessão. 

70. (FCC/2014fTécnlco JudlclárlofTRT 2.• Região) O Brasil assume a forma de Estado 
Federal na Constituição Federal. É correto afirmar a respeito da forma federativa 
brasileira: os municlpios não são órgãos federativos, uma vez que não possuem 
representatividade no Senado Federal. 

71.  (FCC/2014fTécnico JudlclárlofTRT 2.• Região) O Brasil assume a forma de Estado 
Federal na Constituição Federal. É correto afirmar a respeito da forma federativa 
brasileira: os Estados e municlpios têm autonomia federativa, que se baseia na 
atribuição de competências próprias e na existência de órgãos governamentais 
próprios. 

72. (FCC/2014/Procurador Legislativo/Câmara Municipal - SP) Ao disciplinar a ins
tituição de regiões metropolitanas, determinou a Constituição Federal que poderão 
ser instituldas apenas por lei complementar estadual. 

73. (FCC/2014/Procurador Legislativo/Câmara Municipal - SP) Ao exercer a autono
mia que lhe é assegurada na condição de ente federativo, não poderá o Municlpio 
violar as normas que lhe foram impostas pelo Constituinte Federal. Assim, não 
poderá o Municlpio explorar diretamente os serviços locais de gás canalizado. 

74. (FCC/2014/Procurador do Munlciplo/PGM - Culabá - MT) O Governador de 
detenninado Estado decreta intervenção em Municlpio situado em seu território, 
sem apreciação do ato pela Assembleia Legislativa, em decorrência do provimento, 
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pelo Tribunal de Justiça, de representação formulada para prover a execução de 
decisão judicial. Nesta hipótese, a decretação da intervenção deu-se em confor
midade com a disciplina constitucional da matéria. 

75. (FCC/201 3/Defensor Públlco/DPEJAM) Suponha que tenha transitado em julgado 
decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal que condenou determinado 
Municlpio, localizado em Estado-membro, a cumprir certa obrigação de fazer. Caso 
a ordem não seja cumprida pelo Municlplo, sem que haja motivo relevante para 
tanto, o Tribunal de Justiça do Estado poderá dar provimento à representação 
por descumprimento a ordem judicial, comunicando a decisão ao Governador do 
Estado para que decrete a intervenção no Municlpio. 

76. (FCC/2013/Defensor Públlco/DPEJAM) Suponha que tenha transitado em julgado 
decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal que condenou determinado 
Municlpio, localizado em Estado-membro. a cumprir certa obrigação de fazer. Caso 
a ordem não seja cumprida pelo Municlpio, sem que haja motivo relevante para 
tanto, o Supremo Tribunal Federal poderá deferir pedido de intervenção federal no 
Municlpio por descumprimento de ordem judicial. 

77. (FCC/201 3/Julz!TJ/PE) O Estado não intervirá em seus Municlpios, nem a União 
nos Municlpios localizados em Território Federal, EXCETO quando, entre outras 
hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça der provimento a representação para 
assegurar a observância de princlpios indicados na Constituição Estadual, ou para 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

78. (FCC/2013/Juiz!TJ/PE) O Estado não intervirá em seus Municlpios, nem a União 
nos Municlpios localizados em Território Federal, EXCETO quando, entre outras 
hipóteses, não tiver sido aplicado o mlnimo exigido da receita municipal nas ações 
e serviços públicos e privados de saúde. 

79. (FCC/20131Juiz!T JIPE) O Estado não intervirá em seus Municlplos, nem a União 
nos Municlpios localizados em Território Federal, EXCETO quando, entre outras 
hipóteses, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por pelo menos três 
anos consecutivos, a divida fundada. 

80. (FCCl20131Julz!T JIPE) O Estado não intervirá em seus Municlplos, nem a União 
nos Municlpios localizados em Território Federal, EXCETO quando, entre outras 
hipóteses, não tiver sido aplicado o mfnimo exigido da receita municipal na ma
nutenção e desenvolvimento do ensino. 





Capítu lo 5 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2014/Promotor d e  Justlça/MPE - AC) Ccmpete à União, aos estados, 
ao DF e aos municlpios legislar concorrentemente sobre educação, saúde, trânsito 
e transporte, cabendo a cada ente federativo adotar a sua legislação de acordo 
com as peculiaridades nacional, regional e local. 

2. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) O principio geral que norteia a 
repartição de competência entre os entes federativ:>s é o da predominância do 
interesse, em decorrência do qual seria inconstitucional delegação legislativa que 
autorizasse os estados a legislar sobre questões específicas das matérias de 
competência privativa da União. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - DireltofTribunal de Justiça - SE) A repartição 
de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e, 
aos estados, competência residual, motivo por que lei federal é hierarquicamente 
superior a lei estadual. 

4. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça -
CE) Em determinada unidade da Federação, uma lei estadual criou a profissão de 
motofretista (ou motoboy), definindo suas atividades e regulamentado seu exerclcio 
no âmbito daquela unidade federativa. Com referência a essa situação h ipotética 
e com base na jurisprudência do STF, é certo que a referida lei estadual violou 
a CF por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito do 
trabalho e condições para o exerclcio das profissões. 

5. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/T J - DF) 
Ao legislar sobre transporte coletivo municipal de passageiros, o municlpio exerce 
sua competência legislativa residual. 

6. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) O 
municlpio está constitucionalmente autorizado a criar guarda municipal para que 
exerça a função de polícia judiciária em assuntos de interesse local. 
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7. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) De 
acordo com o STF, o DF tem plena autonomia para instituir gratificações a seus 
bombeiros e policiais militares. 

8. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) O 
DF rege-se por lei orgânica aprovada por dois terços dos membros de sua Câmara 
Legislativa, na qual se deve tratar da organização de seus Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

9. (CESPE/2014/Audltor de Controle ExternofTrlbunal de Contas - DF) A edição 
de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, em todas as moda
lidades, é competência privativa da União. 

1 0. (CESPE/2014fTécnlco de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) Não 
contrariaria a CF norma distrital que proibisse, com base no principio da isonomia, 
a cobrança pelo uso de estacionamento nos shopping centers situados no DF, com 
vistas à promoção do lazer e da cultura, uma vez que o DF agiria, nessa situação, 
no exerclcio da competência concorrente a ele conferida para legislar sobre direito 
urbanlstico. 

11 .  (CESPE/2014fTécnlco de Administração PúbllcafTrlbunal de Contas - DF) Não 
ofenderia a CF lei distrital que versasse sobre a concessão, aos estudantes re
gulares do DF, de 50% de desconto no valor cobrado em ingressos para eventos 
esportivos. culturais e de lazer, já que é concorrente, entre a União, os estados 
e o DF, a competência para legislar sobre direito econômico. 

12. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstrativafTJ - CE) � 
competência comum da União e do Distrito Federal exercer a classificação de 
diversões públicas para efeito indicativo. 

13. (CESPE/2014fTécnlco Legislativo - Agente de Policia Legislativa/Câmara dos 
Deputados) Será constitucional lei estadual que obrigue a instalação de cinto de 
segurança em velculos de transporte coletivo. 

14. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos De
putados) A legislação sobre a proteção e defesa da saúde é, conforme a CF, 
de competência tanto federal como estadual, na forma do que se entende como 
competência concorrente. 

1 5. (CESPE/2014/Anallsta Leglslativo - Consultor Leglslatlvo/Cãmara dos Depu· 
tados) Cabe ao Congresso Nacional, por meio de lei, dispor sobre a organização 
do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal. 

1 6. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo/Câmara dos Deputa· 
dos) A preservação de florestas é da competência administrativa concorrente da 
União e dos estados. 
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17.  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Deputa· 
dos) A legislação sobre a prestação de serviços postais é matéria de competência 
concorrente da União e dos estados , mas a estes é imposto o limite jurisdicional 
de seu território. 

18.  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos De· 
putados) � constitucionalmente vedado aos estados legislar sobre propaganda 
comercial. 

19. (CESPE/2014/Anallsta Leglslativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) A competência para legislar sobre orçamento 
pertence privativamente à União, cabendo aos estados e ao Distrito Federal editar 
normas sobre aspectos especlficos relacionados à questão orçamentária, desde 
que autorizados por lei complementar federal. 

20. (CESPE/2014/Anallsta Leglslativo - Consultor Leglslatlvq·Área XI/Câmara dos 
Deputados) Compete privativamente à União legislar acerca da água e da ener
gia, ao passo que compete, concorrentemente, à União, aos estados e ao Distrito 
Federal legislarem acerca da defesa dos recursos naturais, da proteção do meio 
ambiente e do controle da poluição. 

21 . (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Se um estado da Federação editar norma que prolba revista Intima 
em empregados de estabelecimentos situados em seu território, tal norma, ainda 
que proteja a dignidade do trabalhador, será inconstitucional, pois tratarà de matéria 
de competência privativa da União. 

22. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Se uma constituição estadual caracterizar como crime de responsabi
lidade a ausência injustificada de secretário de Estado convocado pela assembleia 
legislativa para dar explicações sobre fato relevante, essa norma será constitucional, 
uma vez que a CF assim dispõe em relação aos ministros de Estado. 

23. (CESPE/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultor Legislativo-Área V/Câmara dos 
Deputados) A criação de lei estadual sobre sistemas de consórcios e sorteios, 
bingos e loterias deve ater-se a aspectos suplementares, haja vista a existência 
de norma geral no âmbito federal .  

24. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área V/Câmara dos 
Deputados) Não fere o pacto federativo a edição de lei complementar, pelo Con
gresso Nacional, que autorize os estados a legislar sobre questões especificas 
abrangidas em matéria de competência legislativa privativa da União. 

25. (CESPE/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Na hipótese de lei estadual que disponha sobre a comercialização 
de produtos por meio de embalagens reulilizáveis, entende o STF não haver 
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inconstitucionalidade formal da norma por vicio de competência legislativa, uma 
vez que, não havendo norma geral da União para regular a matéria, os estados
-membros estão autorizados a legislar supletivamente sobre normas de defesa 
do consumidor. 

26. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) Uma lei dispondo 
sobre sistemas de consórcio e sorteios, inclusive bingos e loterias, pode ser 
editada pela União, pelos estados ou pelo DF, em virtude da competência legis
lativa concorrente. 

27. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) Lei municipal não pode 
prever o horário de funcionamento de farmácia, pois isso violaria o principio da 
livre-iniciativa. 

28. (CESPE/2014/Cargos de Nível Superior/Policia Federal) Compete à União, aos 
estados, ao DF e aos municlpios legislar concorrentemente sobre direito peniten
ciário, cabendo à União apenas o estabelecimento de normas gerais. 

29. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Policia Federal) A União, os estados, o Dis
trito Federal (DF) e os municlpios compõem a organização polltico-administrativa 
da República Federativa do Brasil, 

·
cabendo aos munlclpios promover, no que 

couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por exemplo, planejamento 
e controle do parcelamento do solo urbano. 

30. (CESPE/20141Anallsta Técnlco-AdmlnlstrativolMDIC) Será inconstitucional lei 
estadual que assegure ao consumidor o direito de obter informações sobre a 
qualidade de produto combustlvel, por tratar de matéria da competência privativa 
da União, qual seja, direito comercial e comércio. 

31. (CESPE/20141Agente Admlnlstratlvo/MDIC) No âmbito da competência privativa da 
União, lei complementar poderá autorizar os estados e os munlclpios a legislarem 
sobre questões especificas de comércio exterior. 

32. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Os estados têm competência para criar, 
organizar e suprimir distritos. 

33. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Os estados podem legislar sobre direito fi
nanceiro e, sempre que o fizerem, estarão revogando qualquer norma preexistente, 
ainda que editada pela União. 

34. (CESPE/2014/Cargos de Nível Superior/Policia Federal) Lei estadual que autorize 
a utilização, pela policia civil do estado, de armas de fogo apreendidas invade a 
competência privativa da União para legislar sobre material bélico, que, comple
mentada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, 
abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas. 



Cap. 5 • REPARTIÇÃO DE COMPETtNCIAS f75 

ESAF/MF "·'t: 

35. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Com relação aos bens da União e 
dos Estados, é correto afirmar que: os recursos naturais da plataforma continental 
e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo assegurada, nos termos 
da lei, a outras unidades federativas, a participação no resultado da exploração de· 
petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hldricos para fins 
de geração de energia elétrica. 

36. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Compete privativamente à União 
legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. 

37. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) � competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municlplos legislar sobre propaganda comercial. 

38. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) Lei Ordinária poderá autorizar os Es
tados a legislar sobre questões especificas das matérias que são de competência 
privativa da União. 

39. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) A competência da União para legislar 
sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. 

40. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito do Trabalho. 

41 . (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) No âmbito da competência material 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, leis comple
mentares fixarão normas para a cooperação entre os diversos entes da federação, 
tendo em vista o equillbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional, 
sem prejuízo da eventual disciplina, por meio de lei, dos consórcios públicos e dos 
convênios de cooperação entre os mesmos entes federados. 

42. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) No âmbito da competência con
corrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar, que inclui o 
direito tributário, o direito financeiro, a matéria orçamentária e os procedimentos 
em matéria processual, Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena para dispor sobre situações urgentes e 
transitórias de suas peculiaridades administrativas. 

43. (ESAF/201 2/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) Lei complementar federal pode 
autorizar Municlpios a legislar sobre questões especificas das matérias atinentes 
à competência legislativa privativa da União. 

44. (ESAF/201 2/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) No âmbito das competências 
concorrentes, compete aos Municlpios a fixação de normas gerais de direito or
çamentário. 
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45. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) É competência constitucional con
corrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre defesa civil e 
gerenciamento de riscos e desastres. 

46. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstério da Integração) No âmbito das competências 
comuns, compete a todos os entes da federação brasileira legislar sobre sistema 
estatlslico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 

47. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnistérlo da Integração) É competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios preservar as florestas. a fauna 
e a flora. 

48. (ESAF/2012/ATRFB) Compete privativamente à União legislar sobre direito peni
tenciário. 

49. (ESAF/2012/ATRFB) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre desapropriação. 

50. (ESAF/2012/ATRFB) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitarse-á a estabelecer normas gerais. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os Estados não estão autorizados a exercer a competência legislativa plena. 

51. (ESAF/2012/ATRFB) Compete aos Estados organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho. 

52. (ESAF/2013fTécnlco Admlnistratlvo/DNIT) Estão entre as matérias de competên
cia legislativa privativa da União desapropriação, registros públicos, propaganda 
comercial, juntas comerciais e proteção à infância e à juventude. 

53. (ESAF/2013/Técnlco Admlnlstratlvo/DNIT) São bens dos Estados as águas su
perficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas. neste 
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

54. (ESAF/2013fTécnlco Admlnlstratlvo/DNIT) Estão entre as matérias de competência 
legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municlpios orçamento, 
procedimento em matéria processual, desapropriação e trânsito e transporte. 

55. (ESAF/2013fTécnlco Admlnlstrativo/DNIT) Compete aos Municlpios e ao Distrito 
Federal explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei. 

56. (ESAF/2013fTécnico Admlnistratlvo/DNIT) Ao Distrito Federal são atribuldas as 
competências reservadas aos Estados e aos Municlpios, inclusive organizar e 
manter o seu Ministério Público e o seu Poder Judiciário. 
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57. (ESAF/201 3/Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
Compete aos municipios organizar e prestar. d iretamente ou mediante concessão 
ou permissão, serviços públicos de interesse local, incluido o transporte coletivo, 
que tem caráter essencial. 

58. (ESAF/2013/Especlallsta em Politicas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
Compete á União intervir e revogar decisões municipais quanto ao transport_e público 
municipal em face de clamor público. para manter a integridade nacional. 

FCC 

59. (FCC/2014/Juiz!TJ - AP) Conforme estabelece a Constituição da República, a compe
tência para legislar sobre direito penitenciário é privativa da União, mas lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especificas da matéria. 

60. · (FCC/2014/Assessor Jurldlco/Trlbunal de Contas - PI) Nos tennos do texto cons
titucional, a mobilização nacional constitui matéria sujeita à competência legislativa 
privativa da União. 

61 .  {FCC/2014/Técnlco Judlclárlo/TRT 2.1 Região) É competência privativa da União 
legislar sobre direito do trabalho e sobre seguridade social. 

62. (FCC/2014/Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador/TRT 2.• Região) É 
inconstitucional lei estadual que estabelece regime especial de pagamento parcelado 
de multas de trânsito aplicadas em rodovias estaduais, pois dispõe sobre matéria 
de competência legislativa privativa da União. 

63. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça Avallador/TRT 2.ª Região) 
A autonomia política assegurada aos Estados-membros alcança a competência 
legislativa para tornar obrigatório o uso permanente de faróis baixos, inclusive 
durante o perlodo diurno, aos velculos automotores que trafeguem nas rodovias 
estaduais, de modo a elevar os nlveis de proteção e segurança nas estradas. 

64. (FCC/2014/Analista Judiciário - Área Adminlstratlva/TRT 2.• Região) É compe
tência privativa da União legislar sobre as matérias de direito espacial, desapro
priação, propaganda comercial e definição de crimes de responsabilidade. 

65. (FCC/2014/Julz!T J - AP) Conforme estabelece a Constituição da República, a 
competência para legislar sobre direito penitenciário é concorrente, cabendo à 
União estabelecer normas gerais sobre a matéria, o que, no entanto, não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 

66. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 1 8." Região) Certo Municipio editou lei municipal 
que disciplinou o horário de funcionamento de fannáclas e drogarias. O sindicato 
dos empregados do comércio da região pretende impugnar judicialmente a referida 
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norma, sob o argumento de que o Municlplo não teria competência para legislar 
sobre a matéria, mesmo na ausência de lei federal e estadual sobre o tema. Con
siderando a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
a pretensão do sindicato não encontra fundamento constitucional, uma vez que 
cabe aos Municlpios fixar o horário de funcionamento desses estabelecimentos, 
inserindo-se a matéria na sua competência para legislar sobre assuntos de Interesse 
local. 

67. (FCC/2014/Auditor Fiscal da Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazenda 
- RJ) A União tem competência legislativa privativa em matéria de nacionalidade, 
cidadania e naturalização, mas os Estados poderão legislar sobre questões espe
cificas relacionadas a estes temas mediante autorização por lei complementar. 

68. (FCC/2014/Audltor Fiscal da .Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazenda 
- RJ) A competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comér
cio de material bélico não pode ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e 
tampouco aos Munlclpios. 

69. (FCC/2014/Audltor Fiscal da Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazenda 
- RJ) A competência legislativa da União em matéria de educação, cultura, ensino 
e desporto está limitada ao estabelecimento de normas gerais. 



CESPE/UnB 

Capítu lo 6 
- , 

ADMINISTRAÇAO PUBLICA 

1 .  (CESPE/2014/Procurador d o  Ministério Públ lcofTC - PB) Aos servidores ocu
pantes, exclusivamente, de cargo em comissão aplica-se o mesmo regime de 
previdência dos servidores de cargos efetivos do mesmo ente federativo. 

2. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) A reforma administrativa permitiu a ampliação 
da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da 
administração direta e indireta, mediante a celebração de contratos que tenham por 
objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, a serem 
firmados entre seus administradores e o poder público. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área VCãmara dos De
putados) A vedação ao nepotismo no ordenamento jurldico brasileiro, nos termos da 
Súmula Vinculante n.0 1 3/2008, ao não se referir à administração pública indireta, excetua 
a incidência da norma em relação ao exerclcio de cargos de confiança em autarquias. 

4. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) O art. 37, caput, da Constituição Federal indica expressamente à 
administração pública direta e indireta principies a serem seguidos, a saber: lega
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros principies 
não elencados no referido artigo. 

5. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área !/Câmara dos 
Deputados) O principio da publicidade como valor republicano, assimilado de 
forma crescente pela vida e pela cultura politica, conforma o direito brasileiro a 
imperativo constitucional de natureza absoluta, contra o qual nã:> há exceção. 

6. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) O principio da impessoalidade é corolário do principio da isonomia. 
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7. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-VI/Câmara dos De
putados) Considere que um particular que dirigia seu veiculo em alta velocidade 
e sob efeito de álcool tenha falecido depois de colidir com um veiculo oficial da 
Câmara dos Deputados que se encontrava estacionado em local permitido. Nessa 
situação, o Estado não será responsabilizado, uma vez que a colisão resultou de 
culpa exclusiva da vitima. 

8. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-VI/Câmara dos De
putados) Considere que um motorista de ônibus de determinada empresa privada 
concessionária de serviço público de transporte tenha atropelado uma pessoa 
que atravessava determinada via na faixa de pedestres. Nesse caso, a empresa 
responderá objetivamente pelos danos causados à vitima. 

9. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área VIII/Câmara 
dos Deputados) Servidora pública ocupante de cargo em comissão, no gozo de 
licença-gestante, tem direito à estabilidade provisória.  

10. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área VIII/Câmara dos 
Deputados) O art. 7.0, inciso XVI, da CF, que trata do direito dos trabalhadores 
urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário acrescida de, no míni
mo, 50%, sobre o valor do serviço normal, aplica-se imediatamente aos servidores 
públicos, por constituir norma autoaplicável. 

1 1 .  (CESPE/2014/Analista de Administração Pública - Serviços Técnicos e Ad
ministrativos/Tribunal de Contas - DF) O principio da supremacia do interesse 
público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo 
e autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento 
juridico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os inte
resses de toda a coletividade. 

1 2. (CESPE/2014/Analista de Administração Pública - Serviços Técnicos e Ad
ministrativos/Tribunal de Contas - DF) Os atos administrativos praticados 
pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime juridico 
administrativo. 

1 3. (CESPE/2014/Analista de Administração Pública - Serviços Técnicos e Admi
nistrativos/Tribunal de Contas - DF) Tanto o dano moral quanto o dano material 
são passiveis de gerar a responsabilidade civil do Estado. 

14. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) Em con
sonância com os princlpios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, 
o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 0 1 3, considerou proibida a prática de 
nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações 
reciprocas - nepotismo cruzado. 
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1 5. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Dlrelto!Trlbunal de Justiça - SE) O STF 
admite que lei institua limite máximo de idade para ingresso em determinado car
go público, mas não limite mínimo de idade, diante da não razoabilidade dessa 
exigência. 

16. (CESPE/20141Técnlco Judlclárlo!Tríbunal de Justiça - SE) Basta a observân
cia da legalidade estrita para que a conduta do agente público seja considerada 
moralmente adequada do ponto de vista da administração pública. 

17. (CESPE/20141Técnlco Judiclárlo!Tribunal de Justiça - SE) A exceção dos ma
gistrados, os servidores públicos efetivos estatutários do Poder Judiciário, após 
aquisição de estabilidade. apenas podem perder seus cargos por decisão em 
sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar, 
ou por decorrência de avaliação de desempenho insatisfatória ou por necessidade 
de redução de despesas com pessoal. 

1 8. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados!Tribunal de Justi
ça - CE) A criação de órgão público deve ser feita, necessariamente, por lei; a 
extinção de órgão, entretanto, dado não implicar aumento de despesa, pode ser 
realizada mediante d ecreto. 

19. (CESPE/20141Técnico Judiciário - Área Técnico-Admlnlstrativa!Trlbunal de 
Justiça - CE) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de 
chefia, direção e assessoramento. 

20. (CESPE/20141Técnico Judiciário - Área Técnlco-Admlnlstrativa!Tribunal de 
Justiça - CE) t: vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias, exceto entre os cargos do Poder Executivo e do Legislativo. 

21. (CESPE/20141Técnlco Judiciário - Área Técnlco-Administratlva!Trlbunal de 
Justiça - CE) As empresas públicas e as sociedades de economia mista são 
integrantes da administração indireta, independentemente de prestarem serviço 
público ou de exercerem atividade econômica de natureza empresarial. 

22. (CESPE/20141Técnlco Judiciário - Área Técnico-Admlnistratlva!Trlbunal de 
Justiça - CE) Entidade integrante da administração indireta, dotada de personali
dade jurldica de direito privado e exploradora de atividade econômica, responderá 
objetivamente pela reparação de danos a terceiros, com fundamento na teoria do 
risco administrativo. 

23. (CESPE/2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Gestão Pública/MPU) Dado 
o principio da legalidade, a atuação do Estado é limitada pela lei, devendo seus 
atos, em caso de inobservância desse princípio, ser declarados inválidos ou ser 
anulados, o que ocorre unicamente por via judicial. 
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24. (CESPEJ2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Gestão Públlca/MPU) O principio 
da eficiência, segundo o qual todo agente público deve realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional, sobrepõe-se aos demais princfplos 
da administração pública, inclusive ao da legalidade. 

25. (CESPE/2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Gestão Pública/MPU) Na re
lação entre a administração e o administrado, o comportamento que, embora em 
consonãncia com a lei, ofenda a moral afronta o principio da moralidade. 

26. (CESPEJ2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Gestão Públlca/MPU) A publi
cidade dos atos processuais poderá ser restringida em razão do interesse social 
ou para garantir a defesa da Intimidade. 

27. (CESPEJ2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Gestão Públlca/MPU) A prefe
rência de um cidadão por um servidor público para o desenvolvimento de determi
nadas atividades, em função do destaque deste na comunidade, viola o principio 
da impessoalidade. 

28. (CESPE/2013/Anallsta do MPU - Especlalldade: Gestão Públlca/MPU) O direito 
de obter certidão sem o pagamento de taxas concedido a cidadão carente é uma 
das manifestações do principio da publicidade. 

29. (CESPEJ2013/Audltor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) 
A administração pública declarou a nulidade de contrato de trabalho por ela fir
mado com o empregado público Júlio, sob o fundamento de que não teria sido 
respeitada a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público 
para a investidura no emprego público, reconhecendo. porém, o direito de Júlio 
ao salário pelos serviços prestados no perfodo. Logo em seguida, Júlio requereu o 
reconhecimento do seu direito ao depósito do FGTS, mas a administração pública 
negou-lhe tal reconhecimento. Nessa situação. embora declarada a nulidade do 
vinculo contratual, subsiste o direito de Júlio ao depósito do FGTS, já que lhe foi 
reconhecido o direito ao salário pelo serviço prestado. 

30. (CESPEJ2013/Técnico do MPU/MPU) A Constituição Federal de 1988 (CF) não 
restringe o acesso aos cargos públicos a brasileiros que gozam de direitos politi
cos, admitindo que cargos, empregos e funções públicas sejam preenchidos por 
estrangeiros, na forma da lei. 

31 . {CESPEJ201 3/Técnlco do MPUIMPU) O servidor vinculado ao regime estatutário 
que acumular. ainda que licitamente. dois cargos efetivos não poderá ser investido 
em cargo de provimento em comissão. 

32. (CESPE/2013fTécnlco do MPU/MPU) A obrigatoriedade de licitar, principio consti
tucional aplicável aos entes da administração, se estende à administração pública 
indireta. 
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33. (CESPE/2013/Anallsta do MPU/MPU) Considere que a administração pública tenha 
nomeado determinado agente, não integrante do quadro de pessoal do órgão público, 
para o exerclcio de função de confiança relacionada com atribuições de direção, 
chefia e assessoramento. Nessa situação, a administração pública atuou de forma 
legitima, já que o provimento das funções de confiança independe de concurso 
público. 

34. (CESPE/2013/Analista do MPU/MPU) O particular lesado patrimonialmente por 
conduta comissiva praticada por agente público poderá ajuizar ação de Indenização 
contra a pessoa jurldica à qual o agente público causador do dano encontra-se 
vinculado, observado o prazo prescricional. 

35. (CESPE/2013/Audltor Fiscal da Receita Estadual/ES) Com a aquisição da esta
bilidade os servidores públicos somente poderão perder o cargo mediante decisão 
judicial transitada em julgado. 

36. (CESPE/2013/Policlal Rodoviário Federal/PRF) Conforme o STF, a responsabi
lidade civil das empresas prestadoras de serviço público é objetiva, mesmo em 
relação a terceiros não usuários do serviço público. 

37. (CESPE/201 3/Técnlco de Nível Superlor/MPOG) As verbas de caráter indeniza
tório deverão ser consideradas para efeito do cumprimento do teto constitucional 
remuneratório dos servidores públicos. 

38. (CESPE/2013/Analista Admlnlstratlvo/IBAMA) O servidor que ocupar cargo co
missionado não poderá ser exonerado como punição por infração funcional. 

39. (CESPE/201 3/Anallsta Admlnlstratlvo/IBAMA) O servidor público que for eleito 
para o cargo de vereador deverá ficar afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 

40. (CESPE/201 3/Anallsta Adminlstrativo/ANS) Seria compatlvel com a CF lei fe
deral que estabelecesse a possibilidade de contratação temporária de médicos 
estrangeiros, por tempo determinado, para atender a necessidades temporárias 
de excepcional interesse público. 

41 . (CESPE/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/ANS) Seria inconstitucional lei complemen
tar federal que institulsse requisitos para aposentadoria aplicáveis exclusivamente 
aos servidores lotados em agências reguladoras. 

42. (CESPE/2013/Técnlco Admlnlstratlvo/MPU) A CF, ao indicar o rol de agentes 
públicos remunerados por subsidio, veda que a remuneração de servidores orga
nizados em carreira seja fixada por meio dessa espécie remuneratória. 
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43. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/CNJ) Se um servidor público ocupar, em horá
rios compatlveis, dois cargos de professor, ao se aposentar ele deverá optar pela 
remuneração de um dos cargos, embora haja previsão constitucional acerca de 
acumulação remunerada de cargos públicos. 

44. (CESPE/2013/Analista Judlclárlo/CNJ) Embora seja vedado na CF o acesso de 
estrangeiros a cargos e funções públicas, não constitui requisito para a investidura 
nesses cargos e funções a condição de brasileiro nato. 

45. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) O servidor público investido no mandato 
de prefeito deverá ser afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe possível 
cumular os vencimentos, todavia, sempre observando o teto constitucional, ou seja, 
o subsidio fixado para os ministros do STF. 

46. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.• Região) Em qualquer caso que exija o afas
tamento do servidor para o exercido de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será computado para todos os efeitos legais. 

47. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.• Região) Independentemente de o mandato 
eletivo ser federal, estadual, municipal ou distrital, o servidor ficará afastado de 
cargo ou função. 

48. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRT 1 0.• Região) A CF autoriza a acumulação 
remunerada de dois cargos de técnico-administrativo, desde que haja compatibili
dade de horários e seja observado o teto constitucional da remuneração do serviço 
público. 

49. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRE/MS) O servidor público que estiver no 
exercido de mandato eletivo de deputado estadual ficará afastado do seu cargo, 
desde que haja incompatibilidade de horários entre os dois cargos. 

50. (CESPE/2013/Analista Judiclárlo/TRE/MS) A criação de autarquias e fundações 
públicas independe de lei. 

51 .  (CESPE/2013/Anallsta Judlclário/TREJMS) As parcelas de caráter indenizatório 
serão desconsideradas para efeito do cumprimento do teto constitucional remune
ratório. 

52. (CESPE/2013/Anallsta Judlciário/TREJMS) Aplica-se o regime geral de previdência 
social ao servidor público federal que ocupe cargo público efetivo. 

53. (CESPEJ2013/Analista Judiclárlo/TRE/MS) A Constituição veda a adoção de re
quisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a servidores 
públicos portadores de deficiência. 
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54. (CESPE/2013/Anallsta JudiciáriolTRE/MS) As funções de confiança podem ser 
livremente preenchidas pela administração. 

55. (CESPE/201 3/Analista J udicláriolTREIMS) A CF garante ao servidor público cívil 
o direito à livre associação sindica.1. 

56. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlofTRE/MS) Os servidores públicos não possuem 
direito constitucional à greve. 

57. (CESPE/2013/Anallsta JudiclárlofTRE/MS) É exigida a prévia aprovação em con
curso público de provas e tltulos para a investidura em cargo público, ainda que 
o cargo seja declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração. 

58. (CESPE/2013/Anallsta JudiclárlofTRE/MS) O prazo de validade de concurso 
público pode ser de até cinco anos; vedada qualquer prorrogação. 

ESAF/MF 

59. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Os cargos, empregos e funções 
públicas são acesslveis aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabe
lecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, dependendo ainda, 
salvo no caso de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, da aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos. 

60. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) É admissivel, nos termos da lei, 
a contratação por tempo determinado, desde que exclusivamente para atender à 
necessidade temporária de excepcional Interesse público. 

61.  (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Salvo nas hipóteses ressalvadas 
na Constituição Federal, é permitida, na forma da lei, a vinculação ou equiparação 
de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público. 

62. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Em aplicação aos princlpios gerais 
da impessoalidade e da mcr" .:ade, a publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos .,,�aos públicos deverá ter carâter educativo, informa
tivo ou de orientação social, dela somente podendo constar simbolos ou Imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades eletivas se assim previamente 
fixado no correspondente programa partidário-eleitoral. 

63. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Os cargos, empregos e funções 
públicas são acesslveis somente aos brasileiros. 
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64. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) As hipóteses de contratação por 
tempo determinado devem ser estabelecidas em decreto do Presidente da República 
para atender à necessidade temporária de excepcional Interesse público. 

65. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) A proibição de acumulação de 
cargos não se estende aos empregos das empresas públicas, sociedades de eco
nomia mista. suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente 
pelo poder público. 

66. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) A administração fazendária e 
seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 

67. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) As autarquias são criadas por 
lei, enquanto que as sociedades de economia mista e as empresas públicas são 
inslituldas com a inscrição no registro público com prévia autorização por lei. 

68. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Apesar da natureza juridica de 
Direito Privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista precisam 
contratar os seus empregados por meio de concurso público. 

69. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) São imprescritlveis as ações de 
ressarcimento por prejuizos causados ao erário. 

70. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) A propositura de ação de impro
bidade administrativa afasta a possibilidade de propositura de ação penal sobre o 
mesmo fato. 

71 . (ESAF/2009/ANA/Anallsta Administrativo/Área Administração) O servidor investi
do no mandato de Prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração. 

72. (ESAF/2009/ANA/Anallsta Administrativo/Área Administração) O servidor habili
tado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercido. 

73. .(�.SAF/2009/APOFP/SP} As nomeações para cargo em comissão, declarado em 
�I de livre nomeação e exoneração, dependem de seleção simplificada para 
admissão. 

74. (ESAF/2014/Analista Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) O ocupante 
de cargo público efetivo tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. 
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75. (ESAF/2009/APOFP/SP) É posslvel a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

76. (ESAF/2009/APOFP/SP) É vedada a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional Interesse público. 

77. (ESAF/2009/APOFP/SP) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, 
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais 
setores administrativos. 

78. (ESAF/2009/ATA/MF) A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e 
funções e abrange as sociedades de economia mista, como é o caso do Banco 
do Brasil S/A. 

79. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) São está
veis, após dois anos de efetivo exerclcio, os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

80. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Consoante 
mandamento constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão a 
cassação dos direitos pollticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejulzo da ação penal cablvel. 

81 .  (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) É garantido 
ao servidor p úblico civil o direito à livre associação sindical. 

82. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Um princi
pio da Administração Pública que não é previsto expressamente na Constituição 
Federal é o da proporcionalidade. 

83. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) Independentemente da causa da 
invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente, devidamente homologada, 
resultará em proventos integrais. 

84. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federai) A demissão de servidor est�vel, ao 
ser invalidada por sentença judicial, resulta em colocação do mes1110. .. em ,disponi-
bilidade remunerada até o aproveitamento dele em outro cargo. 

· 

85. (ESAF/201 3/Analista Admlnlstrativo/DNIT) A aposentadoria •Nqlu(!tárla ;exige . o 

cumprimento de dez anos de exercicio no serviço público e de dol�· anos; no,t:argo 
efetivo em que se dará a aposentadoria. · . .:.· 1 1,:,.;,!. �"° c:w;;: . .... 
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86. (ESAF/201 3/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) O servidor público estável poderá per
der o cargo mediante avaliação periódica de desempenho, conforme estabelecido 
em lei ordinária, de qualquer forma assegurada a ampla defesa. 

87. (ESAF/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) As vedações às acumulações remu
neradas de cargos, empregos ou funções públicas não se aplicam quando houver 
compatibilidade de horário. 

88. (ESAF/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) A estabilidade é alcançada pelo servidor 
público que houver sido aprovado por meio de concurso público, depois de três 
anos de efetivo exerclcio e dependendo de avaliação periódica de desempenho. 

89. (ESAF/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/DNIT) Ao servidor colocado em disponibilida
de é assegurado o recebimento de proventos integrais. 

90. (ESAF/2013/Especlallsta em Pollticas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
Ministros do Supremo Tribunal Federal podem acumular remuneração de Ministro 
com a verba remuneratória pela prestação de serviços eleitorais, sem sujeição ao 
limite previsto para o teto salarial do funcionalismo. 

91.  (ESAF/201 3/Especlallsta em Polltlcas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
O teto remuneratório constitucional do funcionalismo público nos Poderes da Re
pública é o subsidio do Presidente da República. 

92. (ESAF/2013/Especlallsta em Políticas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
A contratação para emprego público dispensa a realização de concurso público. 

93. (ESAF/201 3/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Os ocupan
tes de cargos comissionados e os agentes administrativos temporários não podem 
adquirir estabilidade no serviço público, uma vez que tal instituto é reservado aos 
ocupantes de cargo efetivo, desde que cumpram os requisitos constitucionais. 

94. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) O servidor 
público estável poderá perder o cargo por melo de sentença judicial transitada 
em julgado e, assegurada a ampla defesa, por meio de processo administrativo 
disciplinar ou por meio de procedimento de avaliação periódica de desempenho. 

95. (ESAF/2013/Analista Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) A rein
tegração é forma de provimento em cargo público decorrente do retorno de 
servidor público estável que tenha sido demitido, em face de decisão que anule 
tal demissão. 

96. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) A acumu
lação de cargos públicos, permitida quando houver compatibilidade de horários e 
quando se tratar de uma das hipóteses taxativamente enumeradas na Constituição 
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Federal, deve respeitar, no tocante à remuneração dos cargos acumulados, o teto 
constitucional. 

97. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) Os requisitos 
para o preenchimento de cargos públicos serão previstos em decreto autônomo 
do Presidente da República, observadas as disposições constitucionais acerca da 
matéria. 

98. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) O servidor 
público que for afastado do exercido das suas funções para cumprir mandato 
eletivo terá seu tempo contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por 
antiguidade ou merecimento. 

99. (ESAF/2010/Anallsta - Infraestrutura de TUComlssão de Valores Moblllários) 
Segundo o principio da impessoalidade, a atuação do administrador público deve 
objetivar a realização do interesse público. 

1 00. (ESAF/2010/Anallsta - Infraestrutura de TI/Comissão de Valores Moblliárlos) Em 
razão do principio da isonomia, é vedada a adoção de quaisquer discriminações 
positivas pela Administração Pública. 

101 .  (ESAF/2010/Anallsta - Infraestrutura de TUComissão de Valores Mobiliários) 
As restrições ao direito de greve do servidor público decorrem do principio da 
continuidade das atividades da Administração Pública. 

1 02. (ESAF/2010/Anallsta - Infraestrutura de TI/Comissão de Valores Mobiliários) 
A estipulação legal de prazo decadenclal para a Administração anular seus atos 
é contrária ao principio da segurança jurldica. 

1 03. (ESAF/2010/Anallsta - Infraestrutura de TI/Comissão de Valores Moblllárlos) 
São entidades pollticas a União, os Estados, os Munlclplos, o Distrito Federal e 
suas autarquias e fundações públicas. 

1 04. (ESAF/2010/Anal!sta - Infraestrutura de TI/Comissão de Valores Mobiliários) As 
entidades politicas são pessoas jurldicas de direito público, enquanto as entidades 
administrativas são pessoas jurldlcas de direito privado. 

1 05. (ESAF/2010/Agente de Fazenda/SMF - RJ) Sobre as disposições constitucionais 
em torno da Administração Pública, é incorreto afirmar que durante o prazo impror
rogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, ressalvada apenas a 
prioridade em favor dos portadores de deficiência ou doença grave. 



90 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

1 06. (ESAF/2010/Agente de  Fazenda/SMF - RJ) Sobre as disposições constitucio
nais em torno da Administração Pública, é incorreto afirmar que são prlnclplos 
constitucionais gerais da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência. 

1 07. (ESAF/2010/Anallsta de Planejamento e Orçamento/MPOG) É constitucional a lei 
de iniciativa do Presidente da República que contenha previsão de reajustamento 
automático de servidores da administração tributária federal mediante o incremento 
da arrecadação dos impostos da União. 

108. (ESAF/2010/Anallsta de Planejamento e Orçamento/MPOG) É constitucional a 
redução de percentual de gratificação paga a servidor público, respeitada a i rre
dutibilidade de vencimentos, porque não há direito adquirido a regime jurldlco. 

1 09. (ESAF/2010/Anallsta de Planejamento e Orçamento/MPOG) A possibilidade de 
acumulação de dois cargos privativos de médico é exceção que não se estende 
a outros profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 

110. (ESAF/2010/Analista de Planejamento e Orçamento/MPOG) O servidor público 
investido de mandato eletivo municipal será afastado do cargo, emprego ou função, 
mas o tempo de serviço será contado para todos os fins legais. 

111 .  (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) Com relação à formação e ao aperfeiçoa
mento de servidores públicos, a Constituição determina que a União, os Estados 
e o Distrito Federal mantenham escolas de governo. 

112. (ESAF/2010/Anallsta - Recursos humanos/Comissão de Valores Moblllárlos) A 
estabilidade é sinônimo de efetividade, ou seja, é uma caracterlstica do provimento 
de determinados cargos públicos. 

113. (ESAF/2010/Anallsta - Recursos humanos/Comissão de Valores Mobiliários) 
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu ade
quado aproveitamento em outro cargo. 

114. (ESAF/2010/Anallsta - Recursos humanos/Comissão de Valores Moblllárfos) 
O servidor estável, ao ser Investido em novo cargo, está dispensado de cumprir 
estágio probatório nesse novo cargo. 

1 15. (ESAF/2010/Anallsta - Recursos humanos/Comissão de Valores Moblllárlos) O 
servidor estãyel só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado. 

1 1 6. (ESAF/2010/Anallsta - Recursos humanos/Comissão de Valores Moblllárlos) 
A estabilidade é garahlia constitucional outorgada apenas aos servidores públicos 
da administração pública direta. 
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FCC 

1 1 7. (FCC/2012/Anallsta JudlcláriofTRF2) A empresa KY JP, ente da administração 
pública Indireta da União, no âmbito do território nacional, responsável pelo reca
dastramento de familias carentes, está sujeita aos princlpios da Impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da eficiência e da não lnteivenção. 

1 1 8. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) Cargos, empregos e funções públicas 
são acesslveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros, na forma da lei, ressalvados os casos em que a 
Constituição da República exige a nacionalidade brasileira originária para esse fim. 

1 19. (FCC/2012/Agente de Fiscalização FlnancelrafTCE/SP) Em junho de 2008, um 
órgão da Administração direta estadual homologou resultado de concurso para 
o preenchimento de 1 00 cargos de seu quadro efetivo, tendo sido aprovados e 
classificados, no total, 70 candidatos, dos quais 50 foram convocados para assumir 
os cargos respectivos. O prazo de validade do concurso, Inicialmente de 2 anos. 
foi prorrogado por igual perlodo, na época oportuna. A Administração pretende, até 
o fim do primeiro semestre de 2012.  preencher as vagas remanescentes. Nessa 
hipótese. considerada a disciplina constitucional da matéria, a Administração poderá, 
desde logo. realizar novo concurso para o preenchimento das vagas remanescentes, 
devendo, contudo, assegurar prioridade aos aprovados no concurso anterior sobre 
os novos concursados. para a atribuição dos cargos em questão. 

120. (FCC/2012fTécnlco do Seguro Soclal/INSS) Cargos públicos, segundo a Consti
tuição Federal ,  em nenhuma hipótese são acesslveis a estrangeiros. 

121 .  (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) A investidura em cargo ou emprego pú
blico depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão decla
rado em lei de livre nomeação e exoneração. 

1 22. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/PR) A não obseivãncia do prazo de validade 
de concurso público, conforme previsto na Constituição, acarreta a nulidade do ato 
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

1 23. (FCC/2012fTécnlco do Seguro Soclal/INSS) Cargos públicos, segundo a Cons
tituição Federal, são preenchidos apenas por candidatos aprovados em concurso 
público de provas e titules. 

1 24. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRE/CE) Considerando que José, Armando, Pedro, 
Adalberto e Paulo ocupam, respectivamente, os cargos de Advogado, de Deputado 
Federal. de Ministro do Supremo Tribunal Federal ,  de Vereador e de Governador 
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de Estado, no tocante à Administração Pública, e em conformidade com o teor 
do texto constitucional, em regra, o subsidio de Alexandre, Promotor de Justiça, 
está limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio 
mensal, em espécie, do subsidio de Pedro. 

1 25. (FCC/2012/Técnlco JudlclárlofrRE/SP) Servidor público ocupante de cargo em 
órgão da Administração direta estadual pretende candidatar-se a Prefeito do Mu
niclpio em que reside, nas eleições deste ano. Nessa hipótese, será afastado do 
cargo, se investido no mandato, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

126. (FCC/2012/Técnlco JudlclárlofrRF2) José, funcionário público do Tribunal Regional 
Federal da 2. • Região, é eleito Deputado Estadual pelo Estado do Rio de Janeiro 
e, nos termos da Constituição Federal de 1 988, deverá ficar afastado de seu cargo, 
e o tempo de serviço, durante o perlodo de afastamento, será contado para todos 
os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

127. (FCC/2012/0flclal de Justlçarr JIPE) Afrânio completou três anos de efetivo exer
clcio de cargo público, preenchido em virtude de concurso público, porém, como 
condição para a aquisição da estabilidade, conforme previsto na Constituição 
Federal, será submetido, obrigatoriamente, à avaliação especial de desempenho 
por comissão institulda para essa finalidade. 

128. (FCC/2012/Técnlco de Controle ExtemofrCE/AP) Conforme a Constituição Fe
deral, servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de 
concurso público, e que adquiriu estabilidade, poderá perder o cargo mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho. 

1 29. (FCC/2012/Comissárlo da Infância e da Juventuderr J/RJ) Servidora pública titular 
de cargo efetivo na administração direta estadual, com sessenta e dois anos de 
idade, vinte anos de efetivo exerclcio no serviço público, sendo os dez últimos no 
mesmo cargo, e vinte anos de contribuição, pretende aposentar-se voluntariamente. 
Nessa situação, de acordo com as regras da Constituição da República aplicáveis á 
matéria, a servidora preenche os requisitos necessários à aposentadoria voluntária 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

1 30. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofrRT/AM) Sara, Professora titular de cargo efetivo 
no Estado de São Paulo, completou simultaneamente cinquenta e um anos de 
idade, e vinte e três anos de serviço público dedicado ás funções de Magistério 
no ensino médio e fundamental. Permanecendo no cargo, Sara poderá requerer 
a aposentadoria com proventos integrais quando completar cinquenta e três anos 
de idade. 

131.  (FCC/201 2/Técnlco do Seguro Soclal/INSS) Expedida certidão falsa por uma 
repartição pública federal, não foi passivei esclarecer qual servidor cometeu o ato 
il lcito, mas graves prejulzos sofreram algumas pessoas, em razão dele. Neste caso, 
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a União responde objetivamente pelos prejulzos causados, independentemente da 
demonstração de nexo causal entre esse fato e os danos sofridos. 

1 32. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTRF2) Pllnlo, Roberto, Rubens, Llcio e Oswaldo são 
todos servidores públicos estaduais, que exercem respectivamente os cargos de 
professor, de diretor de empresa pública, de fiscal da fazenda pública, de médico 
e de assistente social. Nesse sentido, segundo a Constituição Federal brasileira, 
dentro de sua área de competência e jurisdição, Rubens terá, em regra, prece
dência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 

1 33. (FCC/2012fTécnico JudlclárlofTREJSP) Servidor público ocupante de cargo em 
órgão da Administração direta estadual pretende candidatar-se a Prefeito do 
Município em que reside, nas eleições deste ano. Nessa hipótese, perceberá as 
vantagens de seu cargo, sem prejulzo da remuneração do cargo eletivo, desde 
que haja compatibilidad� de horários. 

1 34. (FCC/2012fTécnlco JudlclárlofTRF2) José, funcionário público do Tribunal Regional 
Federal da 2.ª Região, é eleito Deputado Estadual pelo Estado do Rio de Janeiro 
e, nos termos da Constituição Federal de 1988, deverá ficar afastado de seu cargo, 
e o tempo de serviço, durante o período de afastamento, será contado para todos 
os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. 

1 35. (FCC/2011/Anallsta do TRF1) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlplos, inclufdas suas autarquias e fun
dações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e subsidiário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas. 

1 36. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle ExternofTrlbunal de Contas - PI) A Admi
nistração pública indireta pode optar entre realizar licitação ou contratação direta 
por inexigibilidade de licitação, objetivando sempre o menor preço, em razão do 
principio da eficiência e da gestão administrativa ótima. 

1 37. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle ExternofTrlbunal de Contas - PI) A 
Administração tem autorização legal para afastar-se do dever de realizar a melhor 
contratação passivei; é dizer, abre-se a possibilidade de escolhas subjetivas, em 
razão do principio da eficiência. 

1 38. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle ExternofTrlbunal de Contas - PI) Com 
objetivo de implementar políticas públicas e desenvolver ações governamentais, 
os entes federados podem optar por criar entidades com personalidades jurldlcas 
próprias e deles distintas. !!: exemplo das referidas entidades a sociedade de 
economia mista, que tem a criação autorizada por lei especffica, o respectivo ato 
constitutivo arquivado no registro próprio e personalidade de direito privado. 
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1 39. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle Externo!Trlbunal de Contas - PI) A res
ponsabilidade patrimonial do Estado, ao contrário do direito privado, decorre de 
atos i l lcitos praticados por agentes administrativos, não incidindo nas hipóteses de 
atos llcitos, mesmo que causadores de danos excessivos a terceiros. 

140. (FCC/2014/Julz do Trabalho!TRT 1 8." Região) O regime de responsabilidade 
objetiva da pessoa jurldica prestadora de serviços públicos pelos danos que cau
sar em razão de sua atividade se aplica tanto em favor de usuários do serviço 
prestado quanto em favor de terceiros não usuários. 

141.  (FCC/2014/Julz do Trabalho!TRT 18." Região) Sendo a lei um mandamento moral 
e visto que, no ambito da Administração Pública, só é permitido aos agentes pú
blicos atuarem nos estritos limites da lei, para atender à moralidade administrativa 
basta que o agente observe fielmente os mandamentos legais. 

142. (FCC/201 3/Anallsta Judlclãrlo!TRT 9." Região) João é servidor ocupante, exclusi
vamente, de cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 9." Região. 
João pretende aposentar-se do serviço público. Neste caso, aplicar-se-á o regime 
geral de previdência social. 

143. (FCC/2013/Anallsta Judlclãrlo!TRT 9." Região) João é servidor ocupante, exclusiva
mente. de cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 9." Região. João 
pretende aposentar-se do serviço público. Neste caso, aplicar-se-á o regime especial 
de previdência social, ou seja, próprio dos servidores titulares de cargos efetivos. 

144. (FCC/201 3/Anallsta Judlclárlo!TRT 9." Região) Nos termos da Constituição Fede
ral. em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercfcio 
de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento. 

145. (FCC/201 3/Anallsta Judlclãrio!TRT 9." Região) Nos termos da Constituição Fede
ral, em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exerclcio 
de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por antiguidade. 

1 46. (FCC/20131Técnlco Judlclãrlo!TRT 1 .• Região) Suponha que lei federal tenha 
criado diversos cargos em comissão, para o exerclcio de atribuições de chefe de 
unidade e de assessor, a serem preenchidos necessariamente por servidores de 
carreira. Essa lei é constitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição 
Federal, os cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de car
reira nos casos, condições e percàntlial�.mlnimos previstos em lei, destinando-se 
apenas às atribuições de direção, \ckl'efia' .� assessoramento . .. 

1 47. (FCC/20131Técnlco Judlclãrlo/TRT 1 .� Região) Suponha que lei federal tenha 
criado diversos cargos em comissão, para o exercfcio de atribuições de chefe de 
unidade e de assessor, a serem preenchidos necessariamente por servidores de 
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carreira. Essa lei é inconstitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição 
Federal, cargos em comissão apenas podem ser preenchidos por servidores que 
não sejam de carreira. 

1 48. (FCC/201 0/Anallsta Judlclárlo/TRT 22.• Região) Em tema de Administração Pú
blica e à luz da Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que é permitida a 
vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público, sendo que os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público serão computados ou acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 

1 49. (FCC/2010/Anallsta Judlclárlo/TRT a.• Região) No tocante à administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, é I NCORRETO afirmar que o 
direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica. 

1 50. (FCC/201 0/Anallsta Judlciárlo/TRT a.• Região) No tocante à administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, é INCORRETO afirmar que 
a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas 
de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, 
na forma da lei. 

151 .  (FCC/2010/Anallsta Judlclárlo/TRT 8.ª Região) No tocante à administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, é INCORRETO afirmar que depende 
de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de empresa de 
economia mista assim como a participação de quaisquer delas em empresa privada. 

1 52. (FCC/2014/Anallsta Leglslatlvo/Assemblela Legislativa - PE) Os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

1 53. (FCC/2014/Anallsta Legislativo/Assembleia Legislativa - PE) A Administração 
Pública de qualquer dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municlpios deverá publicar decreto reservando percentual dos seus respectivos 
cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. 

154. (FCC/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legislativa 
- PE) A admissão no serviço público pode se dar independentemente de concurso 
público para os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exone
ração, sendo inteiramente livre, aos administradores, a escolha dos seus ocupantes. 

1 55. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legisla
tiva - PE) É exceção à regra do concurso público as nomeações para os cargos 
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, havendo outras 
exceções à referida forma de ingresso previstas na Constituição Federal. 
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1 56. (FCC/2014/Assessor Jurldlco/Tribunal de Contas - PI) A Constituição Federal 
elenca direitos e obrigações ao servidores públicos. Dentre os direitos aplicáveis 
aos ocupantes de cargo e emprego públicos, encontra-se o adicional noturno, além 
da remuneração já percebida mensalmente. 



CESPE/UnB 
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Cap ítu lo 7 

PODER LEGISLATIVO 

1 .  (CESPE/2014/Anallsta d e  Administração Pública - Serviços Técnicos e Ad· 
mlnlstratlvos/Trlbunal de Contas - DF) Ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade, os responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União 
devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização solidária com o infrator. 

2. (CESPE/2014/Anallsta de Administração Pública - Serviços Técnicos e Ad
ministrativos/Tribunal de Contas - DF) Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do presidente da República, apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão, sendo essa atuação conjunta 
exemplo prático da aplicação da doutrina dos freios e contrapesos. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) Segundo 
o Supremo Tribunal Federal (STF), a comissão parlamentar de inquérito cuja cria
ção haja sido regularmente aprovada no ambito do Poder Legislativo, a partir de 
requerimento da minoria, não pode ter a sua instalação embaraçada pela falta de 
indicação de membros pelos lideres partidários. 

4. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) Desde a expedição 
do diploma. a imunidade formal protege o parlamentar oontra a prisão, Inclusive 
a civil, ressalvada a hipótese de flagrante de crime inafiançável. 

5. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnico-Administrativa/Tribunal de 
Justiça - CE) O Senado Federal é composto por senadores, representantes dos 
estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o principio majoritário. 

6. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/TJ - DF) 
Em razão da denominada imunidade formal, os membros do Congresso Nacional 

são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos, desde que proferidos no exercicio de suas funções parlamentares. 
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1. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provlmento/T J - DF) O 
Tribunal de Contas da União tem a competência de apreciar e julgar anualmente 
as contas prestadas pelo presidente da República e por demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e Indireta da União. 

a. (CESPE/2014/Audltor de Controle Externo/Tribunal de Contas - DF) O Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, no exercicio do controle externo, não pode determinar 
a suspensão de beneflclos garantidos por decisão judicial transilada em julgado, 
ainda que o direito reconhecido pelo judiciário esteja em desconformidade com 
jurisprudência dominante do STF. 

9. (CESPE/2014/Audltor de Controle Externo/Tribunal de Contas - DF) O Tribunal 
de Contas do Distrito Federal possui competência constitucional para determinar 
diretamente a quebra dos sigilos bancário e fiscal, desde que tal medida esteja 
relacionada ao controle externo. 

10. (CESPE/2014/Audltor de Controla Externo/Tribunal de Contas - DF) De acordo 
com entendimento sumulado do STF, os tribunais de contas, no exerclcio de suas 
atribuições, podem deixar de aplicar uma lei inconstitucional. Nesse caso, a decisão 
do tribunal de contas terâ eficácia vinculante e efeito erga omnes. 

11 .  (CESPE/2014/Audltor de Controle Externo/Tribunal de Contas - DF) Caso 
constate ilegalidade na execuçao de contrato administrativo, o tribunal de contas 
deverá assinar prazo para a adoção das providências necessárias ao cumprimento 
da lei, podendo sustar, se nilo atendido, a execuçao do referido contrato. 

12. (CESPE/2014/Audltor de Controle Externo/Tribunal da Contas - DF) As compe
tências constitucionais dos tribunais de contas incluem a apreciaçilo da legalidade 
dos atos de admissão de pessoal, para fins de registro, e as nomeações para 
cargos de provimento em comissão. 

1 3. (CESPE/2014/Técnico de Administração Pública/Tribunal de Contas - DF) So
mente após o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, 
o STF poderá receber denúncia criminal contra deputado federal por crime ocorrido 
após a diplomação. 

14. (CESPE/2014/Técnlco de Administração Pública/Tribunal de Contas - DF) Caso 
um senador federal assuma o cargo de ministro de Estado do Meio Ambiente, 
deverá ser convocado para assumir seu cargo no Senado Federal suplente filiado 
a seu partido, ainda que, à época das eleições, tal partido tenha participado de 
coligaçilo partidária. 

1 5. (CESPE/2014/Técnlco de Administração Pública/Tribunal de Contas - DF) A CF 
prevê expressamente que o subsidio dos parlamentares federais e do presidente 
da República seja igual ao dos ministros do STF, previsão essa que atende ao 
principio da moralidade. 
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16. (CESPE/2014/Técnlco de Administração Públlca/Trlbunal de Contas - DF) 
Sendo os poderes da República independentes e harmônicos entre si,  as ações 
praticadas pelo Poder Executivo não se submetem ao crivo do Poder Legislativo, 
submetendo-se apenas excepcionalmente à apreciaçao do Poder Judiciário, no 
caso de os atos exorbitarem a competência constitucionalmente estabelecida. 

17. (CESPE/2014/Técnlco Leglslatlvo - Agente de Policia Leglslatlva/Câmara dos 
Deputados) A CF conferiu às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal o direito de requerer informações aos ministros de Estado, mas nao o 
conferiu a parlamentares individualmente. 

18. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos De
putados) Consoante a CF, competem exclusivamente ao Congresso Nacional 
a fiscalizaçao e o controle dos atos do · Poder Executivo, cabendo-lhe, inclusive, 
escolher os ministros do Tribunal de Contas da União. 

19. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Depu
tados) Apesar de a CF atribuir às comissões parlamentares de inquérito (CPls) 
poderes de investigaçao próprios das autoridades judiciárias, o Poder Judiciário 
tem entendido que nem todos os poderes dessa natureza sao atributos das CPls. 

20. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos De
putados) É vedado ao deputado federal aceitar cargo ou funçao em empresa 
concessionária de serviço público, ainda que ele seja sócio da empresa. 

21 .  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara d()s Depu
tados) Se houver o provimento de açao movida pelo Ministério Público em que 
este requeira a decretaçao da perda de mandato de deputado federal pela justiça 
eleitoral,  devido à prática de crime eleitoral, a Mesa da Câmara dos Deputados 
deverá declarar, de forma automática, a perda do mandato, sem que seja ouvido 
o Plenário dessa Casa. 

22. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Depu· 
tados) Deputado federal pode renunciar à imunidade parlamentar e abrir mão do 
foro privilegiado, de modo a responder processo criminal na justiça comum. 

23. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Depu· 
tados) O deputado federal que acusar, em discurso na Câmara dos Deputados, 
outro parlamentar da prática de crime contra a administraçao pública responderá 
perante o STF pelo crime de difamação. 

24. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Deputa· 
dos) Recebida a denúncia contra deputado federal pelo STF. o processo criminal 
somente terá inicio após expressa autorizaçao do Plenário da Câmara dos Deputados. 



100 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO · Vicente Peu/o & Marcelo Alexandrino 

25. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) Uma CPI no âmbito do Congresso Nacional sujeita-se a controle 
judicial. por meio de habeas corpus ou de mandado de segurança, cuja compe
tência para processar e julgar é do STF. 

26. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) A prerrogativa Identicamente conferida a ambas as casas legis
lativas do Congresso Nacional para a criação de CPI é uma das manifestações 
do bicameralismo igual, adotado pela CF. 

27. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) A CPI deve ter por objeto acontecimento de relevante interesse para 
a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do pais, que 
esteja devidamente caracterizado no requerimento de sua constituição. No âmbito 
da Câmara dos Deputados, é regimentalmente definido o limite de até cinco CPls 
em funcionamento simultâneo. 

28. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) A CPI realiza verdadeira investigação, materializada no inquérito 
parlamentar, que se qualifica como um procedimento juridico-constitucional revestido 
de autonomia e dotado de finalidade própria. Consoante já decidiu o STF, a CPI 
pode determinar, por meio de seu presidente, medidas cautelares destinadas a 
assegurar o resultado útil dos seus trabalhos. 

29. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) Tendo em vista que as imunidades material e formal se destinam ao 
exerclcio altivo do mandato parlamentar, é passivei estendê-las ao deputado federal 
que seja afastado desse cargo para exercer o cargo de ministro de Estado. 

30. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XIX/Câmara 
dos Deputados/2014) O Congresso Nacional e os Poderes legislativos estaduais 
brasileiros são estruturados em sistemas bicamerais. 

31.  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara dos 
Deputados) Se um deputado federal emitir sua opinião, fora do Congresso Na
cional, e determinado cidadão sentir-se ofendido por tal opinião, nada poderá ser 
feito, no âmbito legal, em defesa do cidadão, pois, nesse caso, o deputado será 
Inviolável civil e penalmente pela sua opinião, por possuir imunidade parlamentar 
material absoluta. 

32. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) As comissões parlamentares de inquérito 
possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo 
promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
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33. (CESPE12014/Anallsta Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) É competência da Câmara dos Deputados 
dispor a respeito dos l imites globais e das condições para o montante da divida 
mobiliária dos estados, do DF e dos municlpios. 

34. (CESPE12014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) No exerclcio do controle 
polltico da administração pública, compete ao Congresso Nacional sustar os atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, sustando, se for 
o caso, seus efeitos independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário. 

35. (CESPE12014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) As CPls podem ser 
criadas para a apuração de fato determinado, ainda que sobre esses mesmos 
fatos já tenham sido Instaurados inquéritos policiais ou processos judiciais. 

36. (CESPE12014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) A CF exige que a 
criação das CPls se dê sempre em conjunto pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, mediante requerimento de um terço de seus membros. No âm
bito dos estados, pelo principio da simetria, exige-se um terço dos membros da 
assembleia legislativa. 

37. (CESPE12014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) Caso um parlamentar 
conceda declarações á Imprensa, ainda que fora do ambiente de trabalho, e tais 
manifestações estejam vinculadas ao exerclcio do mandato, Incidirá sobre essa 
atuação a cláusula de inviolabilidade constitucional. 

38. (CESPE12014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Ao tribunal de contas estadual, 
órgão auxiliar integrante do Poder Legislativo estadual, compete julgar as contas 
prestadas anualmente pelo governador e pelos prefeitos, sendo vedada a criação 
de tribunais de contas municipais. 

39. (CESPE12014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Dada a cláusula de reserva 
_ . jurisdicional, é vedada à comissão parlamentar de inquérito criada no âmbito de 

assembleia legislativa a determinação de quebra de sigilo bancário. 

40. (CESPE12014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/MDIC) É de competência exclu· 
siva do Congresso Nacional o julgamento das contas prestadas anualmente pelo 
presidente da República, cabendo ao Tribunal de Contas da União emitir parecer 
prévio sobre essas contas. 

ESAF/MF 

41 . (ESAF/2012/ATRFB) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem decretar 

a quebra do sigilo bancário ou fiscal,  Independentemente de qualquer motivação, 

uma vez que tal exigência está restrita às decisões judiciais. 
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42. (ESAF/2012/AFC/CGU) A inviolabilidade não é uma exclusão de cometimento de 
crime por parte de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. 

43. (ESAF/2012/AFC/CGU) A respeito da inviolabilidade e da imunidade parlamentar, 
não fica excluida a pretensão de ressarcimento de eventual dano material ou moral 
decorrente da atuação do congressista. 

44. (ESAF/2012/AFC/CGU) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sen
tido de que qualquer declaração feita nas dependências do Congresso Nacional, 
seja na Tribuna ou nas Comissões, é objeto da inviolabilidade parlamentar, não 
sendo necessário analisar se existe ou não nexo causal entre as afirmações e o 
exercido do cargo para se aplicar a inviolabilidade. 

45. (ESAF/2012/AFC/CGU) Não importa a natureza do crime, nem se é ou não 
afiançável, o congressista não poderá ser processado criminalmente sem licen
ça de sua Casa, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 
35/2001 , de sorte que, proposta a ação penal contra um deputado ou senador 
no exercido do mandato, o Supremo Tribunal Federal sequer pode receber a 
denúncia ou instaurar o processo. 

46. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional. dispensada a sanção presidencial, autorizar o Presidente da 
República a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em iei com
plementar. 

47. (ESAF/2012/Analista/Mlnlstérlo da Integração) Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. 

48. (ESAF/2012/AFC/CGU) O poder investigativo da Comissão Parlamentar de Inqué
rito é amplo e irrestrito, dai não dever observância nem mesmo à separação dos 
poderes e à autonomia dos Estados membros, Distrito Federal e Municipios, pois 
se assim não fosse a amplitude do poder investigalivo ficaria comprometida. 

49. (ESAF/2012/AFC/CGU) O Tribunal de Contas da União - TCU emite parecer 
; • prévio sobre as contas anuais do Presidente da República no prazo de 60 dias 

· · a contar do seu recebimento. O julgamento a despeito de ser político, feito pelo 
:éongresso Nacional, acaba por vincular-se ao parecer emitido pelo TCU em razão 
dos fundamentos técnicos, os quais, via de regra, são bem consistentes. 

50. (ESAF/2012/AFC/CGU) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as 
Cortes de Contas são dotadas de autonomia e de autogoverno. todavia isso não 
lhe dá o direito de Iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que 
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pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, pois para isso a iniciativa 
deve ser do Congresso Nacional. 

51 . (ESAF/2012/AFC/CGU) As funções de Ministério Público junto ao Tribunal de Con
tas da União serão exercidas por instituição que integra os quadros do Ministério 
Público da União especializado, assim como ocorre com o Ministério Público Militar 
e do Trabalho. 

52. (ESAF/2012/AFC/CGU) O não atendimento, no prazo de 30 dias, dos pedidos 
de informações escritas encaminhados pelas Mesas aos ministros ou qualquer 
autoridade diretamente subordinada à Presidência da República, é suficiente para 
caracterizar o chamado crime de responsabilidade. 

53. (ESAF/2012/AFC/CGU) A convocação extraordinária do Congresso Nacional ocor
rerá por intermédio de Presidentes, ou seja, Presidente da República, pelo Presi
dente do Senado e pelo Presidente da camara. Portanto, nem mesmo a maioria 
dos membros de ambas as Casas Legislativas teria legitimidade para requerer a 
convocação. 

54. (ESAF/2012/AFC/CGU) O rol da competência exclusiva do Congresso Nacional é 
na verdade exemplificativa, na medida em que é admitida a competência supletiva 
de uma das Casas Legislativas em alguns casos excepcionais. 

55. (ESAF/2012/AFC/CGU) Diferente do critério majoritário para a eleição de Deputado 
Federal, o critério proporcional aplicado no Senado Federal determina a eleição 
do Senador da República acompanhado por dois suplentes. 

56. (ESAF/2012/AFC/CGU) O Congresso Nacional não tem controle sobre a declaração 
de guerra e celebração da paz, que é competência do Presidente da República, 
e só dele, por ser ato de soberania nacional. 

57. (ESAF/2009/EPPGG-MPOG) As imunidades de Deputados ou Senadores só podem 
subsistir durante o estado de sitio mediante o voto de dois terços dos membros 
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso 
Nacional, que sejam compatlveis com a execução da medida. 

58. (ESAF/2009/EPPGG·MPOG) A partir da expedição do diploma. os Deputados e 
Senadores não poderão ocupar cargo ou função de que sejam demisslveis "ad 
nutum", em pessoa jurldica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

59. (ESAF/2013!Técnlco Admlnistratlvo/DNIT) Compete privativamente ao Senado 
Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a Instauração de processo 
contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. 
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60. {ESAF/20131Técnlco Admlnlstratlvo/DNIT) Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade. 

61 . {ESAF/20131Técnlco Admlnlstrativo/DNIT) Compete ao Congresso Nacional, por 
meio de iniciativa do Presidente do Senado Federal, proceder à tomada de contas 
do Presidente da República, quando não apresentadas dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

62. (ESAF/20131Técnlco Administrativo/DNIT) Compete privativamente ao Senado 
Federal autorizar o Presidente da República e o Vice-Presidente da República a 
se ausentarem do Pais, quando a ausência exceder a quinze dias. 

63. (ESAF/20131Técnico Admlnistrativo/DNIT) Compete privativamente ao Senado 
Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros 
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade. 

64. (ESAF/2013/Especialista em Politicas Públicas e Gestão Govemamental/MPOG) 
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) possuem poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais para decretar buscas e apreensões, conduzir 
coercílivamente testemunhas e decretar prisões preventivas e temporárias. 

65. {ESAF/2013/Especialista em Politlcas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
A competência exclusiva do Congresso Nacional para fixar subsidio aos deputados 
federais e senadores constitui-se em afronta à Constituição. 

66. {ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Na sessão legislativa extraordinária, o 
Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese de Medida Provisória em vigor e existência de Proposta de 
Emenda à Constituição, que serão automaticamente colocadas na pauta de convocação. 

67. {ESAF/2014/Analista Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete pri
vativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. 

68. {ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
privativamente ao Senado Federal proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa. 

69. {ESAF/2014/Analista Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
privativamente ao Senado Federal resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 
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70. (ESAF/2010/Anallsta de Planejamento e Orçamento/MPOG) O modelo demo
crático brasileiro consagra o entendimento de que é licita a atuação da maioria 
legislativa de, deliberadamente, permanecer ine!'le na Indicação de membros para 
compor determinada Comissão Parlamentar de Inquérito. 

71 . (ESAF/2010/Anallsta de Planejamento e OrçamentoJMPOG) Ofende o principio 
constitucional da separação e independência dos poderes a intimação de magistrado 
para prestar esclarecimentos perante Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ato 
jurisdicional praticado. 

72. (ESAF/201 0/Anallsta de Planejamento e Orçamento/MPOG) A Câmara dos 
Deputados tem Iniciativa privativa de lei para fixação da remuneração de seus 
servidores, mas tal ato legislativo deve necessariamente ir à sanção do Presidente 
da República. 

FCC 

73. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 1 8." Região) O Tribunal de Contas da União -
TCU julgou irregulares as contas prestadas por administrador de empresa pública 
federal, tendo sustado a execução de contrato celebrado Ilegalmente pela empresa, 
com violação às normas sobre licitação. O TCU, ainda, aplicou aos responsáveis 
pela irregularidade das contas as sanções previstas em lei, dentre as quais multa 
proporcional ao dano causado ao erário, com eficácia de titulo executivo. A atuação 
do TCU neste caso foi incompatlvel com a Constituição Federal, uma vez que o 
TCU, ainda que seja competente para fiscalizar as contas de empresa pública e 
aplicar multa proporcional ao agravo com eficácia de titulo executivo, não poderia 
ter sustado a execução do contrato celebrado pela empresa, uma vez que a com
petência para tanto foi reservada, pela Constituição Federal, ao Congresso Nacional. 

74. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legisla· 
tiva - PE) A Câmara dos Deputados mediante requerimento de 181  de seus 513 
membros, instala Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI,  com vistas a apurar, 
em determinado prazo, supostas Irregularidades na execução de contratos de 
fornecimento de refeições para presidias mantidos pelo Governo federal. Para dar 
inicio a suas atividades, a CPI pretende convocar o Ministro de Estado da pasta 
responsável pelos estabelecimentos prisionais, para que preste esclarecimentos, 
bem como determinar a quebra de sigilo bancário de um servidor do primeiro 
escalão do Ministério, que figura como Indiciado, diante da existência de fortes 
elementos de que teria se apropriado Irregularmente de parte dos recursos que 
seriam destinados ao pagamento das refeições. Nessa hipótese, a CPI atende aos 
requisitos constitucionais quanto ao requerimento para instalação e objeto, bem 
como dispõe de poderes investigatórios para a prática dos atos pretendidos. 

75. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Leglslatlva/Assemblela Legisla� 
tiva - PE) A Câmara dos Deputados mediante requerimento de 1 8 1  de seus 513 

membros, instala Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, com vistas a · àpurar, . 
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em determinado prazo, supostas irregularidades na execução de contratos de 
fornecimento de refeições para presidias mantidos pelo Governo federal. Para dar 
inicio a suas atividades, a CPI pretende convocar o Ministro de Estado da pasta 
responsável pelos estabelecimentos prisionais, para que preste esclarecimentos, 
bem como determinar a quebra de sigilo bancário de um servidor do primeiro 
escalão do Ministério, que figura como indiciado, diante da existência de fortes 
elementos de que teria se apropriado irregularmente de parte dos recursos que 
seriam destinados ao pagamento das refeições. Nessa hipótese, a CPI não poderia 
ter sido instalada, uma vez que não foi observado o quórum mlnimo estabelecido 
pela Constituição da República para seu requerimento. 

76. (FCC/2014/Procurador Leglslatlvo/Câmara Municipal - SP) Considere deter
minado Municlplo que tenha Tribunal de Contas Municipal .  De acordo com a 
Constituição Federal, no que toca ao controle externo do Municlpio, é vedado ao 
Tribunal de Contas do Munlclpio sustar, por ilegalidade, a execução de qualquer 
ato que tenha sido submetido à sua apreciação, visto que a competência deverá 
ser exercida diretamente pela Câmara dos Vereadores. 

77. (FCC/2014/Técnico Administrativo/Câmara Municlpal - SP) Segundo a Consti
tuição Federai, a competência para processar e julgar os membros do Conselho 
Nacional de Justiça nos crimes de responsabilidade é privativa do Senado Federal. 

78. (FCC/2014/Técnico Administrativo/Câmara Munlclpal - SP) Suponha que, em 
razão do grande número de noticias que informam a ocorrência de corrupção no 
Brasil, a Câmara dos Deputados decida instalar uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito Permanente (CPI Permanente) com a finalidade de apurar denúncias 
acerca da malversação do dinheiro público. Esta situação não está de acordo 
com a Conslíluição Federal porque as CPls não podem ser permanentes e serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou se
paradamente, para a apuração de fato determinado e por prazo certo. 

79. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Partido polltico, cujo único representante no Congresso Nacional é su
plente de Senador no exerclcio do mandato, não tem legitimidade para instar a 
Câmara dos Deputados, mediante requerimento, a deliberar sobre a sustação de 
processo deoorrente de denúncia recebida contra Deputado Federal em face de 
crime ocorrido após a sua diplomação. 

80. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
:Recife) A renúncia ao mandato comunicada formal e publicamente por Senador, 
após. a instauração de processo disciplinar voltado à perda de mandato parlamen
tar em face de conduta incompatível oom o decoro parlamentar tem seus efeitos 
suspensos até a deliberação final do Senado Federal sobre a perda do mandato. 

81. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Segundo a jurisprudência dominante do STF, é compatlvel com a Consti-
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tuição Federal comando normativo constante de Constituição Estadual que autorize 
a recondução de integrante da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 

82. (FCC/2011 /Julz/TJ/PE) A inviolabilidade parlamentar não se estende ao congres
sista quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo, vem a ofender, 
moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos, em 
pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral, que não guarda 
qualquer conexão com o exerclcio das funções congressuais. 

83. (FCC/2011/Juiz/TJ/PE) Desde a proclamação do resultado das eleições, os mem
bros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. 

84. (FCC/2011/Juiz/TJ/PE) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão 
durante o estado de sitio, só podendo ser suspensas mediante o voto de três 
quintos dos membros da Casa respectiva. 

85. (FCC/2011/Anallsta JudlclárlofTREITO) Compete privativamente ao Senado Fe
deral resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

86. (FCC/2011fTécnlco JudlclárlofTRF1) Em relação aos Deputados Federais e Se
nadores, é correto afirmar que, recebida a denúncia, por crime ocorrido antes da 
diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido polltico nela representado e pelo voto de um terço de seus 
membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. 

87. (FCC/2011fTécnlco JudlclárlofTREITO) A incorporação às Forças Armadas de 
Deputados e Senadores. militares e em tempo de guerra. não dependerá de prévia 
licença da Casa respectiva. 

88. (FCC/2011fTécnlco JudlclárlofTREfTO) Não perderá o mandato o Deputado ou 
Senador investido no cargo de Ministro de Estado. 

89. (FCC/2011fTécnlco JudlclárlofTRF/1 .ª Região) Em relação aos Deputados Fede
rais e Senadores, é correto afirmar que, desde os resultados das eleições, não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, sendo que, nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, 
para que, pelo voto da maioria de seus membros. resolva sobre a prisão. 

90. (FCC/2011/Anallsta JudlcláriofTRE-TO) Compete privativamente ao Senado Fe
deral autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem 
do Pais, quando a ausência exceder a quinze dias. 
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91. (FCC/2011 /Analista Judlclárlo!TRE·TO) Compete privativamente ao Senado Fe
deral aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do 
Procurador-Geral da República. 

92. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslatlva/PB) Deputados Federais e Sena
dores serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes 
comuns inclusive nos crimes dolosos contra a vida e nos crimes eleitorais. 

93. (FCC/201 3/Procurador/Assembleia Legislativa/PS) Deputados Federais e Sena
dores serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes 
comuns, salvo nos crimes dolosos contra a vida, por se tratar de competência 
originária do Júri. 

94. (FCC/201 3/Juiz/T JIPE) Perderá o mandato o Deputado ou Senador, perda essa 
que - será declarada pela Mesa da Casa respectiva, assegurada ampla defesa, 
que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. 

95. (FCC/2013/Analista Minlsterlal Processual/Ministério Público/MA) Segundo a 
Constituição Federal brasileira, no tocante às reuniões é correto afirmar que cada 
uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias para eleição das respectivas 
Mesas, para mandato de um ano, vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente. 

96. (FCC/2013/Analista Ministerial Processual/Ministério Público/MA) A Mesa do 
Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 

97. (FCC/2013/Analista Mlnlsterial Processual/Ministério Público/MA) Segundo a 
Constituição Federal brasileira, no tocante às reuniões é correto afirmar que a 
sessão legislativa só poderá ser interrompida para posterior aprovação do projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias. 

98. (FCC/2013/Analista Mlnlsterlal Processual/Ministério Público/MA) O Congresso 
Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 28 de fevereiro a 21 de 
julho e de 1 .0 de agosto a 23 de dezembro. 

99. (FCC/2013/Analista Ministerial Processual/Ministério Público/MA) A Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para, dentre 
outros assuntos, conhecer do veto e sobre ele deliberar. 

100. (FCC/2010/Analista Judlclárlo!TRT 22.• Região) O mandado de segurança contra 
ato da Mesa da Câmara dos Deputados será processado e julgado originariamente 
pelo Supremo Tribunal Federal. 
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101 .  (FCC/2010/Analista Judlciário/TRF 4.ª Região) Sobre o Congresso Nacional, é 
correto afirmar: O número total de Deputados, bem como a representação por 
Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcio
nalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às 
eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 
oito ou mais de setenta Deputados. 

1 02. (FCC/2010/Anallsta Judlciárlo/TRF 4." Região) Sobre o Congresso Nacional, é 
correto afirmar: A ele compete, mediante sanção do Presidente da República, sustar 
os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, ou 
dos limites de delegação legislativa, e fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta. 

1 03. (FCC/2010/Anallsta Judlclárlo/TRF 4.0 Região) t: correto afirmar que os Deputa
dos e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer 
cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad 
nutum, em autarquia. 

1 04. (FCC/201 O/Analista Judlclárlo/TRE - AM) Sobre o Congresso Nacional, é correto 
afirmar que a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados. 

1 05. (FCC/2010/Analista Judlclárlo/TRE - AM) Sobre o Congresso Nacional, é correto 
afirmar que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias. 
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Capítu lo 8 

PROCESSO LEGISLATIVO 

1 .  (CESPE/2014/Anallsta de Administração Pública - Serviços Técnicos e Admi
nistrativos/Tribunal de Contas - DF) O veto do presidente da República a projeto 
de lei será apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos congressistas. 

2. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) Em qualquer caso, poderá o STF analisar o preenchimento dos requisitos 
de relevância e urgência estabelecidos constitucionalmente para as medidas pro
visórias. em homenagem ao principio da inafastabilidade da jurisdição. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Jus
tiça - CE) Caso medida provisória tenha versado sobre matéria reservada a lei 
complementar, sua conversão em lei, pelo Congresso Nacional, convalidará o vicio 
inicial, desde que tal conversão seja aprovada por maioria absoluta. 

4. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) Apesar de o presidente da República, após a edição da medida provisória, 
não poder mais retirá-la da apreciação do Congresso Nacional, ele pode ab-rogá-la 
por meio da edição de nova medida provisória. 

5. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) A competência constitucional do presidente da República para adotar medi
das provisórias, em caso de relevância e urgência, poderá ser delegada, mediante 
decreto, ao ministro de Estado da Justiça. 

6. (CESPE/2014/Analista Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justl�a 
- CE) Caso o texto original de urna medida provisória seja aprovado e convertidoJ 
em lei, essa lei terá de ser sancionada pelo presidente da República; ·em · home.# 
nagem ao principio da separação de poderes. · .. ·:o"!).i.>1> �I 
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7. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvimentofT J - DF) 
A iniciativa de leis sobre matéria tributária é privativa do chefe do Poder Executivo 
de cada ente federativo. conforme reiterado entendimento do STF. 

8. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvimentofTJ - DF) O 
veto presidencial a projeto de lei somente pode ser rejeitado pela manifestação da 
maioria absoluta dos deputados e senadores, em deliberação realizada de forma 
secreta. 

9. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) Em 
nenhuma hipótese, a matéria constante de projeto de le i  rejeitado poderá constituir 
objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. 

10.  (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Deputa
dos) Compete exclusivamente ao presidente da República a promulgação de leis 
federais. 

11 .  (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) Nem todos os assuntos podem ser objeto 
de lei delegada, como, por exemplo, a matéria relativa à legislação sobre planos 
plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

12. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) A CF admite que se modifiquem, por meio de 
emendas parlamentares, projetos de lei elaborados pelo chefe do Poder Executivo 
no exerclcio de sua iniciativa reservada, mas veda, por inteiro, as emendas que 
ensejem aumento de despesa pública. 

1 3. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) Caso um deputado federal apresente projeto 
de lei versando sobre matéria tributária, ela será incompatlvel com a CF, pois a 
referida iniciativa, independentemente de seu conteúdo, é privativa do chefe do 
Poder Executivo. 

14. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) Se o Congresso Nacional editar uma lei 
complementar (LC) instituidora de certa obrigação tributária, posteriormente, uma 
lei ordinária poderá revogar dispositivos dessa LC, desde que tais dispositivos 
sejam materialmente ordinários. 

1 5. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) Cabe ao Ministério Público deflagrar o processo legislativo de lei 
referente à criação e extinção de cargos de seus membros e de seus servidores 
auxiliares. 
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16. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara 
dos Deputados) Considere que, após iniciativa parlamentar, tenha tramitado e 
tenha sido aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei que trate de matéria 
de iniciativa privativa do presidente da República. Nessa situação hipotética, se
gundo o STF, a ulterior sanção do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo 
não sanará vicio de inconstitucionalidade formal. 

17. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l.l<ICãmara dos 
Deputados) Se o presidente da República editar determinada medida provisória, os 
requisitos constitucionais de relevância e urgência apenas em caráter excepcional 
submeter-se-ão ao crivo do Poder Judiciário, por força do principio da separação 
dos poderes. 

18. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área V/Câmara dos 
Deputados) Comissão mista de congressistas deverá analisar e dar parecer acerca 
das medidas provisórias antes da deliberação do plenário de cada uma das casas 
do Congresso Nacional, e é incabivel sanção presidencial em caso de aprovação 
integral do texto. 

19. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Compete privativamente ao presidente da República vetar projetos de 
lel, total ou parcialmente, devendo o veto ser apreciado em sessão conjunta e só 
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, 
em votação aberta. 

20. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/CADE - Ministério da Justiça) 
O decreto legislativo é espécie legislativa criada sem a exigência de sanção do 
presidente da República. Por outro lado, a lei ordinária exige, no processo de sua 
elaboração, a manifestação do presidente da República por meio da sanção ou 
do veto. 

21. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) A sanção presidencial tem o condão 
de sanar vicio de inconstitucionalidade formal relativo à competência para iniciar 
o processo legislativo. 

22. (CESPE/2014/1.0 Tenente/Policia Militar - CE) A iniciativa das leis que disponham 
sobre regime juridico e provimento de cargos de militares das forças armadas cabe 
ao presidente da República, a membro da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e ao Supremo Tribunal Federal. 

23. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnistrativo/MDIC) Se um projeto de lei or
dinária de iniciativa parlamentar invadir a iniciativa privativa do presidente da 
República, a sanção desse projeto pelo chefe do Poder Executivo federal sanará 
o vicio deflagrado no processo legislativo. 
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24. (CESPE/2013/Audltor Fiscal da Receita Estadual/ES) A emenda parlamentar a 
projeto de lei de iniciativa do presidente da República nao pode prever aumento 
de despesa, ainda que seja um projeto de lei orçamentária anual. 

25. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) O processo legislativo com
preende a elaboraçao, entre outros atos normativos, das leis delegadas, das 
resoluções e das medidas provisórias. 

26. (CESPE/2013/Anallsta Admlnlstratlvo/ANS) Seria inconstitucional medida provi
sória que alterasse allquotas da taxa de saúde suplementar, haja vista que a CF 
veda a ediçao de medida provisória em matéria tributária. 

27. (CESPE/2013/Julz!T J/MA) A rejeiçao expressa de medida provisória opera efeitos 
ex nunc. 

28. (CESPE/2013/Julz!TJ/MA) Os projetos de lei de iniciativa popular poderao iniciar-se 
tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. 

29. (CESPE/2013/Julz!TJ/MA) De acordo com o regime de tramitaçao do projeto de 
lei complementar, é dispensável a submissao de seu conteúdo ao plenário da casa 
legislativa. 

30. (CESPE/2013/Anallsta/MPU) Promulgaçao é ato que incide sobre projeto de lei, 
transformando-o em lei e certificando a inovaçao do ordenamento jurídico. 

31 .  (CESPE/2013/Anallsta/MPU) É expressamente vedada a ediçao de medidas 
provisórias que versem sobre matérias de direito penal, processual penal e pro
cessual civil. 

32. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TJ/DF) A matéria constante de projeto de lei 
rejeitado no Congresso Nacional só pode ser objeto de novo projeto, na mesma 
legislatura, mediante proposta assinada pela maioria absoluta dos membros de 
qualquer uma das Casas. 

33. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TJ/DF) O presidente da República pode solicitar 
urgência para a apreciaçao de projetos de sua iniciativa, hipótese em que a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal terao. sucessivamente, quarenta e cinco dias 
para se manifestar sobre a proposiçao, sob pena de trancamento da pauta, salvo 
no que diz respeito ás deliberações com prazo constitucional determinado. 

34. (CESPE/2013/Juiz Federal/TRF 2.ª Região) O presidente da República não poderá 
reeditar, na mesma sessão legislativa, a medida provisória que tenha sido expres
samente rejeitada. Ele poderá fazê-lo, porém, se a medida provisória tiver sofrido 
rejeiçao tácita ou impllcita, que se caracteriza quando o Congresso Nacional não 
a examina dentro do prazo de cento e vinte dias previsto no texto constitucional. 
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35. (CESPE/2013/Julz FederalfrRF 2.ª Região) Nos casos em que o presidente da 
República, transcorrido o prazo de quinze dias úteis do recebimento de projeto de 
lei aprovado pelo Congresso Nacional, nao se manifestar expressamente no sentido 
de sancionar ou de vetar o projeto, ocorrerá a sanção tácita, que terá como fase 
seguinte a promulgação da lei. 

36. (CESPE/2013/Julz FederalfrRF 2.• Região) As resoluções são atos normativos 
destinados a regular assunto de competência exclusiva do Congresso Nacional, 
incumbindo-lhes, prioritariamente, referendar atos emanados do presidente da 
República. 

37. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) É constitucional a criação de 
hipótese de extinção de punibilidade por meio de medida provisória editada por 
governador. 

ESAF/MF 

38. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) A Medida Provisória não sofre qual
quer limitação de ordem material. 

39. (ESAF/2014/Audltor Flscal/Recelta Federal) A discussão e deliberação sobre 
pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante intervenção federal. 

40. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) É da competência privativa do Supre
mo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça proporem 
ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores. 

41 . (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) São de Iniciativa privativa do Presi
dente da República as leis sobre relações internacionais da República Federativa 
do Brasil. 

42. (ESAF/2012/AFC/CGU) Atualmente o Supremo Tribunal Federal entende que um 
projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, apresentado por 
um parlamentar, votado e aprovado pelo Congresso Nacional, pode ter o vicio de 
iniciativa sanado pela sanção do Presidente. 

43. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) As leis complementares são hie
rarquicamente superiores às leis ordinárias. 

44. (ESAF/2012/ATA/Ministérlo da Fazenda) Há hierarquia entre as normas constitu
cionais originárias e as normas constitucionais inseridas na Constituição por meio 
de emenda constitucional. 

45. (ESAF/2012/ATA/Minlstérlo da Fazenda) Diante de um conflito entre uma lei 
federal e uma lei estadual, aquela deve prevalecer. 
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46. (ESAF/2012/ATA/Mlnlstérlo da Fazenda) A lei ordinária é hierarquicamente inferior 
à lei complementar. 

47. (ESAF/2012/ATA/Mlnlstérlo da Fazenda) Os tratados e convenções internacio
nais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por maioria dos votos dos respectivos membros. serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

48. (ESAF/2013/Especlallsta em Polltlcas Públicas e Gestão Govemamental/MPOG) O 
exerclcio da soberania popular possui como instrumento a iniciativa popular de lei, que 
exige projeto de lei subscrito por, no mlnimo, três por cento do eleitorado nacional. 

49. (ESAF/2013/Especlallsta em Politlcas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
Medida provisória rejeitada não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, 
exceto se perdeu eficácia por decurso de prazo. 

50. (ESAF/2013/Especlallsta em Políticas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
Matéria constante de projeto de lei rejeitado pode constituir objeto de novo projeto, 
na mesma sessão legislativa, respeitado requisito constitucional previsto. 

FCC 

51 . (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 18." Região) O Governador de um Estado en
caminhou projeto de lei criando cargos públicos de médico para o referido Estado 
e prevendo a respectiva remuneração. Na Assembleia Legislativa do Estado foi 
apresentada emenda parlamentar, aumentando o valor da remuneração prevista no 
projeto inicial, que passou a ser o mesmo valor do subsidio mensal, em espécie, do 
Governador daquele Estado. O projeto de lei foi aprovado com a emenda parlamentar 
referida, tendo a lei estadual sido sancionada e promulgada pelo Governador. De 
acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei foi incorretamente emendado, 
uma vez que não poderia aumentar a despesa prevista no projeto de lei apresen
tado pelo Governador do Estado, mas o vicio de inconstitucionalidade da norma foi 
sanado com a sanção e a promulgação da lei estadual pelo Governador do Estado. 

52. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) A Cons
tituição Federal, ao dispor sobre as medidas provisórias, prevê que é vedada a 
edição de medida provisória para a abertura de crédito orçamentário extraordinário. 

53. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) � ve
dada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha, 
no seu prazo de vigência, sido revogada por outra medida provisória. 

54. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle Externo/Tribunal de Contas - PI) Medida 
provisória pode alterar o prazo para realização de convenções partidárias para 
escolha de candidatos. 
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55. (FCC/2014/Assessor JuridlcofTribunal de Contas - PI) Na esfera do processo 
legislativo, o decreto legislativo constitui o instrumento normativo próprio para vei
cular a sustação pelo Congresso Nacional de atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

56. (FCC/2014/Assessor JuridlcofTribunal de Contas - PI) Ao dispor sobre a tra
mitação dos projetos de lei ordinária e de lei complementar, o art. 65, parágrafo 
único, da Constituição, prescreve o seguinte: "sendo o projeto emendado, voltará à 
Casa iniciadora". Ao receber o projeto emendado, cabe á Casa iniciadora deliberar 
sobre as emendas a ele incorporadas e, ainda que as rejeite, enviar o texto do 
projeto que resultar aprovado à sanção presidencial. 

57. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legislati
va - PE) Projeto de lei complementar de iniciativa de Deputado Federal, a fim de 
regulamentar o direito à percepção de seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário de empregado doméstico. é aprovado pelo voto da maioria absoluta 
dos membros da Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal, onde 
é rejeitado e arquivado. Nessa hipótese, a matéria somente poderá ser objeto de 
novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 
dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

58. (FCC/2014/Anallsta Legislativo/Assembleia Legislativa - PE) Deputado Federal 
apresentou projeto de lei que aumenta o número de cargos públicos na Adminis
tração pública federal direta, aumenta os respectivos vencimentos e ainda dispõe 
sobre o regime jurfdico dos servidores públicos federais. O projeto, aprovado pelas 
Casas do Congresso Nacional, foi encaminhado para sanção ou veto presidencial. 
Considerando as disposições da Constituição Federal a respeito da iniciativa le
gislativa, o projeto foi aprovado irregularmente, uma vez que as matérias contidas 
no projeto de lei são de iniciativa privativa do Presidente da República que, por 
essa razão, poderá vetá-lo integralmente. 

59. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfTRT 1 9.• Região) 
Projeto de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre aumento da remuneração dos 
empregados públicos da Administração direta federal foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, tendo sido sancionado e promulgado pelo Presidente da República. Meses 
depois, o Presidente da República ajuizou ação direta de Inconstitucionalidade -
ADIN em face da lei, sustentando que estaria eivada de vicio material e formal 
de inconstitucionalidade, este último em razão de tratar de matéria de Iniciativa 
legislativa privativa do Presidente da República. Neste caso, há vicio formal de 
inconstitucionalidade, mas o P residente da República não pode propor ADIN, uma 
vez que sancionou a lei impugnada, quando lhe era facultado vetá-la por motivo 
de inconstitucionalidade. 

60. (FCC/2014/Analista Judiciário - Oficial de Justiça AvaliadorfTRT 1 9.• Região) 
Projeto de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre aumento da remuneração dos 
empregados públicos da Administração direta federal foi aprovado pelo Congresso 
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Nacional, tendo sido sancionado e promulgado pelo Presidente da República. Meses 
depois, o Presidente da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade -
ADIN em face da lei, sustentando que estaria eivada de vicio material e formal 
de inconstitucionalidade, este último em razão de tratar de matéria de iniciativa 
legislativa privativa do Presidente da República. Neste caso, há vicio formal de 
Inconstitucionalidade, podendo o Presidente da República propor ADIN, em que 
pese tenha sancionado a lei impugnada. 

61. (FCC/20141Técnlco Administrativo/Câmara Munlclpal - SP) As medidas provisó
rias podem versar sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional e pendente de sanção do Presidente da República. 

62. (FCC/20141Técnlco Administrativo/Câmara Municipal - SP) As matérias vedadas 
para edição de medidas provisórias abrangem direito eleitoral, direito penal e direito 
processual penal. 

63. (FCC/20141Técnlco Administrativo/Câmara Municipal - SP) O processo legislativo 
compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis 
ordinárias, leis delegadas. medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 

64. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Ao analisar o funcionamento do bicamerallsmo brasileiro no âmbito do 
processo legislativo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho apresenta a seguinte lição: 
"as Câmaras no processo legislativo brasileiro não estão em pé de Igualdade" (cf. 
Curso da Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 39. ed. ,  201 3). Alude, assim, 
o autor ao caráter assimétrico, imperfeito ou desigual que informa a atuação das 
Casas do Congresso Nacional nos processos de conversão de medida provisória 
em lei e de elaboração das leis ordinárias e complementares. 

65. (FCC/2014/Anallsta Legislativo- Consultorla LeglslativalAssembleia Legislativa 
- PE) O Governador de determinado Estado, com base em permissivo da consti
tuição estadual respectiva, edita medida provisória para regulamentar a exploração, 
pelo Estado, direta ou mediante concessão, de serviços locais de gás canalizado. 
Referida situação é lncompatlvel com a Constituição da República porque é vedada 
a edição de medida provisória para a regulamentação da matéria, a despeito de 
esta ser da competência do Estado, por expressa previsão constitucional. 



Capítu lo 9 

MODIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1 988 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2014/Procurador d o  Ministério PúblicofTC - PB) A vedação à emenda 
da CF durante os estados de defesa e de sitio constitui uma limitação temporal 
ao poder constituinte derivado reformador. 

2. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Segundo o ADCT, a revisão constitucional 
será feita a cada cinco anos, em sessão bicameral do Congresso Nacional. 

3. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) A 
impossibilidade de a CF sofrer alterações durante o estado de defesa configura 
uma limitação material ao poder constituinte reformador. 

4. (CESPE/2012/Julz/TJ/CE) O poder constituinte derivado pode alterar os procedi
mentos de reforma da constituição. 

5. (CESPE/2012/Julz/T J/CE) O poder constituinte derivado reformador submete-se 
tanto a limitações expressas na CF quanto a limitações implfcitas. 

6. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) 
Proposta de emenda à constituição que vise acabar com o poder de veto do pre
sidente da República no processo legislativo não pode ser objeto de controle pelo 
STF, porque, no direito brasileiro, o Poder Judiciário não realiza controle preventivo 
de constitucionalidade. 

7. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira/Câmara dos Deputados) A matéria constante de proposta de emenda 
constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser reapresenta
da, na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos 
membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. · >'J · ".·· 
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8. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área X)CllfCãmara 
dos Deputados) Proposta de emenda constitucional a respeito da extinção do 
voto obrigatório pode ser objeto de deliberação do Congresso Nacional. 

9. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IXJCãmara dos 
Deputados) De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. caso o 
processo de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição esteja incom
patlvel com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. 
apenas o parlamentar - deputado federal ou senador - terá legitimidade para 
impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir os atos praticados 
durante o processo de aprovação. 

10. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) Proposta de emenda consti
tucional será votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos. sendo 
considerada aprovada se obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos 
respectivos parlamentares.

' · 

11 .  (CESPE/2013/Analista Executlvo/SEGER/ES) A CF proibiu a elaboração de emen
das constitucionais durante o periodo eleitoral, sendo este um limite circunstancial 
ao poder constituinte derivado reformador. 

12. (CESPE/2013/Anallsta Judiclário/TRE/MS) A CF exige a participação do presidente 
da República no processo legislativo de elaboração de uma emenda constitucional. 
seja mediante o veto, seja mediante a sanção. 

13. (CESPE/2013/Anallsta Judiciârlo/TRE/MS) O controle judicial da constitucionali
dade de emendas á CF é juridicamente impossfvel no Brasil. 

14. (CESPE/2013/Juiz FederalfTRF 2.' Região) A iniciativa para apresentação de pro
posta de emenda à CF por deputado ou senador depende da manifestação de dois 
terços, no mfnimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

15. (CESPE/2013/Anallsta Executivo/SEGER/ES) Um dos limites ao poder constituin
te derivado reformador de revisão previstos pela CF é o quórum qualificado de 
aprovação, de três quintos. 

16. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área IXJCãmara dos 
Deputados) Sempre que uma proposta de emenda à Constituição for apresentada, 
sua tramitação deverá Iniciar-se, necessariamente, na Câmara dos Deputados. 

17. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área V/Câmara dos 
Deputados) Não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda consti
tucional tendente a abolir a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula 
pétrea. 
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1 8. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Segundo a doutrina, os procedimentos de reforma constitucional 
classificam-se em emenda e revisão, não tendo este último sido aceito pela Cons
tituição Federal de 1 988 (CF). 

1 9. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Considere que, por emenda constitucional, tenha sido expressamente 
revogada a previsão do voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula 
pétrea e que, em seguida, nova emenda tenha estabelecido o voto censitário e 
aberto. Nessa situação, as mudanças efetivadas, apesar de questionáveis social
mente, estão de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro vigente. 

ESAFIMF 

20. (ESAF/20121Analista/Mlnlstérlo da Integração) As emendas à Constituição Fede
ral, uma vez apreciadas e aprovadas em ambas as Casas do Congresso Nacional 
- cada uma delas em dois turnos e em cada turno por no minimo três quintos dos 
respectivos membros -, se integram ao texto constitucional, não estando sujeitas 
a qualquer limite formal ou material. 

FCC 

21 . (FCC/2011/Anal ista JudiciáriofTRF1) A Constituição Federal, em situação excep
cional, poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.  

22. (FCC/2011/Analista JudiciáriofTREfTO) A Constituição Federal poderá ser emen
dada mediante proposta de um terço, no minimo, dos membros das Assembleias 
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 

23. (FCC/2011/Anallsta JudlclárlofTRF1) A matéria constante de proposta de emenda 
havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

24. (FCC/2011/Analista JudiclárlofTRF1) A proposta de emenda será discutida e 
votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

25. (FCC/2014/Analista Leglslatlvo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legislativa 
- PE) Em setembro de 201 3, alguns Deputados Federais impetraram, conjunta
mente, um mandado de segurança, perante o Supremo Tribunal Federal - STF, 
contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição - PEC 2 1 5/2000, 

que visa submeter à aprovação do Congresso Nacional a demarcação das. �erras 
tradicionalmente ocupadas pelos indios. Considerada a disciplina da m,.�.t�1�a n a  
Constituição da República e a jurisprudência d o  STF a esse respeito, referida aça,?,>:. 

�:.�r:;;; 
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em tese, não poderá prosperar, uma vez que não se admite o controle jurisdicional 
do processo de elaboração de emendas à Constituição. 

26. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Leglslatlva/Assemblela Legislativa 
- PE) Em setembro de 201 3, alguns Deputados Federais impetraram, conjuntamente, 
um mandado de segurança, perante o Supremo Tribunal Federal - STF. contra 
a tramitação da proposta de emenda à Constituição - PEC 2 1 5/2000, que visa 
submeter à aprovação do Congresso Nacional a demarcação das terras tradicional
mente ocupadas pelos lndios. Considerada a disciplina da matéria na Constituição 
da República e a jurisprudência do STF a esse respeito, referida ação. em tese, 
reúne condições de admissibilidade, quanto à legitimidade ativa e ao objeto. 

27. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legis
lativa - PE) Em setembro de 2013,  alguns Deputados Federais impetraram,  
conjuntamente, um mandado de segurança, perante o Supremo Tribunal Federal -
STF, contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição - PEC 2 1 5/2000, 
que visa submeter à aprovação do Congresso Nacional a demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos lndios. Considerada a disciplina da matéria na 
Constituição da República e a jurisprudência do STF a esse respeito. referida 
ação, em tese, não é admisslvel, uma vez que o sistema brasileiro somente 
reconhece o controle preventivo de constitucionalidade exercido por órgãos de 
natureza polltica. 

28. (FCC/2014!Técnico Judiciário- Área Adminlstratlva!TRF 3.ª REGIÃO) Determina
da matéria constitucional, objeto de proposta de emenda rejeitada pelo Congresso 
Nacional, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

29. (FCC/2013/Julz do Trabalho!TRT 6.ª Região) Em fevereiro de 201 3 ,  foi apre
sentada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) à Câmara dos Deputados, 
objetivando modificar •a forma e os requisitos de investidura dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal". Do relatório de conferência de assinaturas respectivo, 
extrai-se que referida PEC foi subscrita por 1 66 dos 5 1 3  Deputados Federais. 
Nessa hipótese, a PEC em questão não atende à exigência constitucional relativa 
à apresentação de propostas de emenda à Constituição por iniciativa de membros 
das Casas do Congresso Nacional. 

30. (FCC/2014/Procurador do Municlpio/PGM - Cuiabá - MT) Em outubro de 201 3, 
foi apresentada à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição 
(PEC), que tramita sob o n.º 334/201 3  e pretende dar nova redação ao artigo 
14, § 1 .0, da Constituição, com vistas a tornar o alistamento eleitoral e o voto 
facultativos. Em conformidade com o relatório de conferência de assinaturas da 
Casa legislativa, referida PEC foi validamente subscrita por 1 74 de um total de 
51 3 Deputados Federais. Diante da disciplina constitucional da matéria, a PEC 
334/201 3, em principio, não afronta os limites formais, circunstanciais ou materiais 
impostos ao poder de reforma constitucional, estando apta a prosseguir o trâmite 
regular das proposições normativas da espécie. 
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31 .  (FCC/2014/Audltor Fiscal da Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazen
da - RJ) Alterar a Constituição da República, para que urna parte dos Deputados 
Federais seja eleita por outro sistema que não o proporcional, é posslvel, mediante 
proposta de emenda constitucional discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, aprovada pela obtenção, em ambos, de três quintos dos 
votos dos respectivos membros. 

32. (FCC/2014/JulzfT J - AP) O Governador do Amapá apresentou proposta de emenda 
à Constituição (PEC) do Estado para ter a prerrogativa de editar medidas provisó
rias conforme as regras básicas do processo legislativo previstas na Constituição 
da República. O processo de discussão e votação desta PEC encontra-se em 
trâmite na Assembleia Legislativa do Amapá. Neste caso. a referida proposta é 
constitucional, considerando-se aprovada se obtiver, no rnlnirno. 3/5 dos votos dos 
Deputados Estaduais, em dois turnos de votação. 

33. (FCC/2010/Procurador/TCE - RO) O Poder Constituinte Reformador, no Brasil, está 
materialmente limitado à forma federativa de Estado, à separação de poderes, à 
forma republicana, ao sistema presidencialista, bem corno aos direitos e garantias 
fundamentais segundo disposição expressa do texto constitucional. 

34. (FCC/2010/Procurador/TCE - RO) O Poder Conslituinte Reformador, no Brasil, 
pode se manifestar por meio de emendas à Constituição, cujo projeto pode ser 
proposto por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Fede
ração, manifestando-se, cada urna delas, pela maioria relativa de seus membros. 

35. (FCC/2010/Anallsta Judlclárlo/TRF 4." Região) A Constituição poderá ser emen
dada mediante proposta de, no rnlnirno, três quintos dos membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 





CESPE/UnB 

Ca pítulo 1 0  

PODER EXECUTIVO 

1 .  (CESPE/2014/Anallsta de Administração Pública - Serviços Técnicos e Admi
nistrativos/Tribunal de Contas - DF) Dispor sobre a organização da administração 
federal é atribuição privativa do presidente da República, que somente poderá ser 
exercida pelo próprio ou, durante seus impedimentos, por quem o substituir na 
presidência, vedada a delegação. 

2. (CESPE/2014/Anallsta de Administração Pública - Serviços Técnicos e Adminis
trativos/Tribunal de Contas - DF) O presidente da República pode dispor, mediante 
decreto autônomo, acerca da organização e do funcionamento da administração 
federal, vedados o aumento de despesa e a criação ou extinção de órgãos públicos. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Direito/Tribunal de Justiça - SE) Compete 
privativamente ao presidente da República conceder indulto e anistia. 

4. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justl· 
ça - CE) O presidente da República, mediante decreto, delegou aos ministros de 
Estado e ao advogado-geral da União a competência para, após processo admi
nistrativo disciplinar, aplicar a penalidade de demissão a servidor público federal. 
Com referência a essa situação h ipotética e com base na jurisprudência do STF, 
é certo que o referido decreto está de acordo com a CF, pois a possibilidade de 
delegação da competência para prover cargos públicos federais abrange também 
a competência para demitir o servidor público. 

5. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnlco·Admlnlstratlva/TJ - CE) Em 
caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, serão su
cessivamente chamados ao exerclcio da presidência o presidente da Câmara dos 
Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

6. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnlco·Admlnlstratlva/TJ - CE) Com
pete exclusivamente ao presidente da República conceder anistia, graça e Indulto. 
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1. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário - Área Técnlco·Admlnlstratlva/TJ - CE) O 
vice-presidente da República, na vigência de seu mandato, nao pode ser respon
sabilizado por crimes funcionais. 

a. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Leglslatlva/Cãmara dos 
Deputados) O presidente da República pode delegar a ministro de Estado a 
competência para aplicar pena de demissao a servidores públicos federais. 

9. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Leglslativa/Cãmara dos 
Deputados) A CF autoriza o presidente da República a criar cargos e extinguir 
órgãos públicos por melo de decreto. 

1 0. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Policia Leglslatlva/Cãmara dos 
Deputados) Afrontaria a CF dispositivo de Constituição estadual que previsse 
que a ausência do pais do governador e do vicei)overnador, por qualquer prazo, 
dependeria de prévia licença da assembleia legislativa. 

1 1 .  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo/Câmara dos Depu
tados) O ato de declarar guerra a outro pais é de competência do presidente da 
República, mas deve ser autorizado pelo Congresso Nacional, por melo de lei. 

1 2. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo/Cãmara dos Deputa
dos) O presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargos públicos 
que estejam vagos. 

1 3. (CESPE/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultor Leglslatlvo/Cãmara dos Deputa
dos) E da competência privativa do presidente da República a proposiçao de lei 
de diretrizes orçamentárias. 

14. (CESPE/2014/Anallsta Leglslativo - Consultor Legislativo-Área XXII/Câmara dos 
Deputados) O BrasR, desde a promulgação da primeira Constitulçao Republicana, 
convive com a possibilidade de responsabilização do presidente da República. A acu
sação contra o presidente da República poderá ser formalizada por qualquer cidadão à 
Câmara dos Deputados. Será admitida a Instauração do processo contra o denunciado 
mediante a aprovação por, no mlnimo, dois terços dos votos dos membros da Casa. 

1 5. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Constitui crime de responsabilidade o ato do presidente da Repúbli
ca que atente contra o cumprimento das decisões judiciais. Nesse caso, deverá 
o presidente ser submetido a julgamento perante o Senado Federal, desde que 
admitida a acusaçao por dois terços da Câmara dos Deputados. 

16.  (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Na hipótese de impedimento do presidente e do vice-presidente da 
República, o presidente do Senado Federal deverá ser chamado ao exerclcio da 
presidência da República. 
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1 7. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Área l/Cilmara dos 
Deputados) O advogado-geral da União poderá, por delegação do presidente da 
República, prover cargos públicos federais, na forma da lei. 

18. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/CADE - Ministério da Justiça) Se 
o presidente da República, que possui prerrogativa de foro em razão da função, 
praticar crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado Federal, porém, se 
praticar qualquer crime comum, independentemente de ter sido praticado em razão 
da função, será julgado pelo STF. 

1 9. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) De acordo com o STF, são ina
plicáveis aos governadores o instituto da imunidade formal relativa à prisão do 
presidente da República e a cláusula de responsabilidade relativa, mesmo que 
haja previsão a tal respeito nas constituições estaduais. 

20. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Policia Federal) Compete privativamente 
ao presidente da República a concessão de indulto, podendo essa competência, 
entretanto, ser delegada a outras autoridades, como, por exemplo, a ministro de 
Estado. 

21. (CESPE/2014/Analista Técnico - Admlnistrativo/Suframa) Uma vez que o Bra
sil adotou o sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e de chefe 
de governo acumulam-se na figura do presidente da República, competindo-lhe, 
privativamente, expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. 

22. (CESPE/2014/Administrador/SUFRAMA) Compete privativamente ao presidente 
da República dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos 
públicos quando estes estiverem vagos. 

23. (CESPE/2014/Admlnlstrador/SUFRAMA) O processo relativo a crime de respon
sabilidade cometido pelo presidente da República divide-se em duas partes: um 
julzo de admissibilidade do processo perante o Senado Federal e o julgamento 
perante a Câmara dos Deputados. 

24. (CESPE/2014/Técnlco em Contabllidade/SUFRAMA) O Poder Executivo federal 
é exercido pelo presidente da República e tem como um de seus fundamentos a 
soberania. 

25. (CESPE/2014/1.º Tenente/Policia Militar - CE) O presidente da República pode, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado. 
de defesa, cujo tempo de duração não será superior a trinta dias, podendo ser, 
prorrogado uma vez, por igual perlodo, se persistirem as razões que justificaram:. 
a sua decretação. 

·-· '' 
::;; � }.��� 



128 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO · Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

26. (CESPE/2014/Agente Admlnistratlvo/MDIC) Compete ao ministro de Estado exer
cer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da 
administração federal e estadual concernentes à sua área de competência. 

27. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/MDIC) Dada a atribuição constitu
cional do presidente da República para dispor sobre a organização e o funciona
mento da administração pública 'ederal, decreto presidencial poderá dispor sobre a 
criação de cargos públicos federais remunerados, estabelecendo suas respectivas 
remunerações e competências. 

28. (CESPE/2013/lnvestlgador de Polícia/Polícia C ivi l/BA) O presidente da República, 
durante a vigência de seu mandato, poderá ser responsabilizado por infraçõ9s 
penais comuns, por crimes de responsabilidade e até mesmo por atos estranh·:is 
ao exerclcio de suas funções. 

29. (CESPE/20Ú/Policlal Rodoviário Federal/PRF) Compete privativamente ao pre
sidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvidos, se necessário, 
os órgãos instituldos em lei. 

30. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) A acumulação das funções 
de chefe de Estado e de chefe de governo pelo presidente da República é uma 
das características do sistema presidencialista de governo adotado pela República 
Federativa do Brasil. 

31. (CESPE/2013/Anallsta TécnicoiMlnlstérlo da Saúde) Admitida a acusação con'.ra 
o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele 
submetido a julgamento, nas infrações penais comuns, perante o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 

32. (CESPE/2013/Anallsta Admlnistrativo/IBAMA) O vice-presidente da República 
não poderá se ausentar do pais por perlodo superior a quinze dias, sem licença 
do Congresso Nacional. 

33. (CESPE/201 3/Julz/T J/MA) A competência do presidente da República para prover 
cargos públicos federais não pode ser delegada a ministro de Estado. 

34. (CESPE/2013/Julz do Trabalho/TRT 5.ª Região) No presidencialismo adotado 
no Brasil, sistema de gov9rno previsto na CF, a chefia de Estado e a chefia de 
governo não coincidem. 

35. (CESPE/2013/Julz do Trabalho/TRT 5.ª Região) Conforme previsto na CF, a 
responsabilidade penal do presidente da República é relativa, já que ele não pode 
ser responsabilizado penalmente, na vigência do seu mandato, por atos estranhos 
ao exerclcio de suas funções. 
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36. (CESPE/2013/Analista Judlclãrio/TJ/DF) A perda de mandato do presidente e do 
vice-presidente da República somente ocorrerá nas hipóteses de cassação, em 
virtude de decisão do Senado, por crime de responsabilidade, ou de declaração 
de vacância feita pelo Congresso Nacional. 

37. (CESPE/201 3/Julz Federal/TRF s.• Região) A administração de território federal 
fica ao encargo de governador nomeado pela Presidência da República, indepen
dentemente de aprovação pelo Senado Federal. 

38. (CESPE/201 3/Julz Federal/TRF 5.ª Região) A sentença condenatória em pro
cesso de impeachment é materializada por meio de resolução editada pelo 
Senado Federal. 

39. (CESPE/2013/Juiz Federal/TRF s.• Região) Pelos crimes de responsabilidade, 
conexos ou não a crime cometido pelo presidente da República. os ministros de 
Estado serão julgados pelo STF. 

40. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF s.• Região) Para instaurar o processo de impeachment 

contra o chefe do Poder Executivo, o Senado Federal deve considerar os critérios 
de oportunidade e conveniência. 

41 . (CESPE/201 3/Analista Judiciárlo/CNJ) As infrações penais comuns praticadas pelo 
presidente da República deverão ser julgadas pelo STF, depois de a acusação ser 
admitida por dois terços da Câmara dos Deputados. 

42. (CESPE/2013/Analista Judiciário - Execução de Mandados/TRT 1 0.• Região) 
Caso o presidente da República edite decreto que exorbite do poder regulamentar, 
o Congresso Nacional pode sustar o ato normativo, sem que isso implique em 
violação ao principio da separação dos poderes. 

ESAF/MF 

43. (ESAF/201 2/Anallsta/Minlstério da Integração) Compete privativamente ao 
Presidente da República, ouvidos os Ministros de Estado e o Conselho de 
Estado, exercer a direção superior da Administração Pública do Poder Executivo 
Federal. 

44. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Em caso de impedimento do Pre
sidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exerclcio da Presidência o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal, o do Supremo Tribunal Federal e 
o do Superior Tribunal de Justiça. 
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45. (ESAF/20121Procurador da Fazenda Nacional) Compete privativamente ao Presi
dente da República editar medidas provisórias com força de lei e dispor, mediante 
decreto autônomo, sobre organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa além dos limites fixados na corrente lei 
de diretrizes orçamentárias. 

46. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) São crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que provejam cargos públicos federais. 

47. (ESAF/20121Procurador da Fazenda Nacional) Compete ao Ministro de Estado, 
além de outras atribuições previstas na Constituição Federal e nas leis, retificar 
os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. 

48. (ESAF/2012/AFRFB) Uma Assembleia Legislativa de um dos Estados da Federação 
brasileira acolheu proposta de um dos seus deputados e emendou a Constituição 
Estadual, estabelecendo que o governador do Estado, na hipótese de viagem ao 
exterior, necessitaria de autorização prévia do Legislativo estadual, sempre que esse 
deslocamento ao exterior ultrapassasse o prazo de 7 (sete) dias. Nessa hipótese, 
a emenda é inconstitucional porque contraria o principio da simetria constitucio
nal, estabelecendo norma mais rlgida do que aquela que a Constituição Federal 
estabelece para o Presidente da República. em casos de viagem ao exterior. 

49. (ESAF/2012/AFRFB) Entre outros membros, o Conselho de Defesa Nacional é com
posto pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Cêmara dos Deputados. 
pelo Presidente do Senado e por seis brasileiros natos, indicados, dois pela Cêmara 
dos Deputados, dois pelo Senado e dois pelo Presidente da República, que opinam 
nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz. 

50. (ESAF/2012JAFRFB) O Conselho da República opina sobre intervenção federal, 
estado de sitio, estado de defesa, e sobre questões relevantes para a estabilidade 
das instituições democráticas bem como sobre o uso efetivo das áreas de faixa 
de fronteira. 

51. (ESAF/2013/Especlallsta em Politlcas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
O Presidente da República, na função de Chefe de Estado, possui competência 
constitucional para reduzir tarifas de transporte coletivo municipal e intermunicipal. 

52. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
ao Presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso 
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do 
Pafs e solicitando as providências que julgar necessárias. 

53. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos em Lei Complementar. 
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54. (ESAF/201 0/Analista Técnlco/SUSEP) A partir da Emenda Constitucional n. 32, de 
200 1 ,  parte significativa dos administrativistas passou a aceitar a possibilidade de 
edição, pelo Chefe do Poder Executivo. de espécie de decreto autônomo. Nesse 
contexto, é matéria a ser disciplinada por meio de tal modalidade de decreto: 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

FCC 

55. (FCC/2012/Defensor Público/DPE/SP) Há previsão de eleição indireta para os 
cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a ser realizada pelo 
Congresso Nacional , na hipótese de vacancia dos dois cargos nos primeiros dois 
anos do perlodo presidencial. 

56. (FCC/201 2/Defensor Públlco/DPE/SP) O Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do Pais por 
perlodo superior a trinta dias. sob pena de perda do cargo. 

57. (FCC/2011/Técnlco Judiclárlo/TRF1 ) Em caso de impedimento do Presidente e 
do VicePresidente. ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente cha
mados ao exerclcio da Presidência o Presidente do Senado Federal,  da Cãmara 
dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. 

58. (FCC/2012/Analista Judlclárlo/TRT/AM) É l icito ao Presidente da República delegar 
ao Ministro de Estado a atribuição de dispor, mediante decreto, sobre a organi
zação e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento 
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e sobre a extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos. 

59. (FCC/2010/Procurador/TCE/AP) A Constituição admite a delegação de competência 
do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas. 

60. (FCC/20121Técnlco Judlclárlo/TRT/PE) Compete privativamente ao Senado Fede
ral processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, 
podendo sancioná-lo com pena de privação de liberdade e inabilitação, por oito 
anos, para o exercido de função pública. 

61 . (FCC/20121Técnlco Judlciárlo/TRT/PE) Enquanto não sobrevier sentença condena
tória, nas infrações comuns, o Presidente da República nao estará sujeito à prisão. 

62. (FCC/20121Técnlco Judlclário/TRT/PE) O Presidente da República, na vigência 
de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exerclclo 
de suas funções. 

63. (FCC/2012/Analista Judlclárlo/TRT6/PE) Nas infrações penais comuns, o Pre
sidente da República será submetido a julgamento perante o Supremo Trlbun<il 
Federal, não sendo necessária prévia autorização da camara dos Deputado

!
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64. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle ExternofTrlbunal de Contas - PI) Compete 
ao Presidente da República alterar, por meio de decreto, a estruturação de órgãos 
públicos. 

65. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle ExternofTribunal de Contas - PI) Nos 
crimes de responsabilidade do Presidente da República, o Presidente da República 
ficará suspenso de suas funções a partir da admissão, pela Câmara dos Deputados, 
da acusação contra ele formalizada. 

66. (FCC/2014/Auditor Fiscal de Controle ExternofTribunal de Contas - PI) Nos 
crimes de responsabilidade do Presidente da República, passados cento e oitenta 
dias do afastamento, sem conclusão do processo por crime de responsabilidade, 
este fica prejudicado, retomando o Presidente da República ao exerclcio de suas 
funções. 

67. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle ExternofTrlbunar de Contas - PI) Nos 
crimes de responsabilidade do Presidente da República, as condutas tlpicas devem 
ser definidas em lei especial, que estipulará regras de processo e de julgamento. 

68. (FCC/2012fTécnlco JudlclárlofTRT/PE) Compete privativamente ao Senado Fede
ral processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, 
podendo sancioná-lo com pena de privação de liberdade e inabilitação, por oito 
anos, para o exerclcio de função pública. 

69. (FCC/2014/Assessor JurldlcofTrlbunal de Contas - PI) Entre as competências 
privativas do Presidente da República, encontram-se as seguintes: dispor, mediante 
decreto, sobre organização e funcionamento da Administração federal, ainda que 
implique aumento de despesa ou criação de órgãos públicos; e editar medidas 
provisórias com força de lei. 

70. (FCC/2014fTécnlco Judiciário - Área AdminlstratlvafTRT 19.1 Região) No siste
ma de separação de poderes adotado pelo Brasil, a regra é a lndelegabilidade das 
atribuições de cada poder. Todavia, há casos em que a Constituição federal atenua 
essa regra. Assim, o Presidente da República pode delegar a atribuição de dispor, 
mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

71 . (FCC/2014/Analista Judiciário - Área AdmlnlstratlvafTRT 2.• Região) Entre as 
atribuições conferidas pelo texto constitucional ao Presidente da República está o 
poder de "conceder indulto e comutar penas". O indulto implica extinção de punibili
dade, liberando o condenado por sentença criminal do cumprimento da pena ou do 
seu restante. Já a comutação de pena consiste em substituição da sanção judicial 
aplicada por outra, em geral, mais branda. O exerclcio dessa atribuição presidencial 
não é cablvel, nos termos da Constituição Federal, para beneficiar os condenados 
pela prática das infrações criminais de terrorismo, tortura, os delitos qualificados 
como crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
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72. (FCC/2014/Procurador JudlclaUSecretarla de Administração - Prefeitura do 
Recife) A disciplina normativa sobre a sucessão no caso de vacância, nos cargos 
de Prefeito e Vice-Prefeito, cabe ser definida, privativamente pelo Município, sendo 
l icita a adoção de regime diverso do adotado pela Constituição Federal para a 
vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, desde que a 
investidura do sucessor ocorra mediante processo eletivo. 

73. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do Re
cife) Segundo a jurisprudência dominante do STF, é compativel com a Constituição 
Federal comando normativo constante de Constituição Estadual que condicione à 
licença da Assembleia Legislativa o afastamento do território nacional, por qualquer 
prazo, do Governador do Estado. 

74. (FCC/2014/Audltor Fiscal da Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazenda 
- RJ) Suponha que o Presidente da República esteja obstruindo o livre exerclcio 
das atividades do Congresso Nacional. Neste caso, o Presidente da República 
poderá ser submetido a julgamento, perante o Senado Federal, por crime de 
responsabilidade. 

75. (FCC/2011/Anallsta Judlclárlo/TRT14/201 1 )  O Presidente da República ficará 
suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia 
ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 

76. (FCC/2011/Anallsta Judlclárlo/TRT24/MS) Admitida a acusação, por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será o Presidente da República submetido a julgamento 
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

n. (FCC/2013/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/TRT 9.0 Região) Dentre 
as atribuições privativas do Presidente da República, poderá ser delegada aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da 
União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações, a atribuição 
de prover os cargos públicos federais, na forma da lei. 

78. (FCC/201 3/Anallsta Judlclárlo/TRT 9." Região) A Constituição Federal, precisa
mente no artigo 84, prevê as competências privativas do Presidente da República. 
O mesmo dispositivo, no entanto, permite a delegação de algumas destas atribui
ções, desde que observados os limites traçados nas respectivas delegações. As 
autoridades públicas que poderão atuar por delegação do Presidente da República 
são o Presidente do Congresso Nacional, o Advogado-Geral da União e o Ministro
-Chefe da Casa Civil. 

79. (FCC/2013/Anallsta Judlclárlo/TRT 9." Região) A Cons!ituição Federal, precisa
mente no artigo 84, prevê as competências privativas do Presidente da República. 
O mesmo dispositivo, no entanto, permite a delegação de algumas destas atribui
ções, desde que observados os limites traçados nas respectivas delegações. As 
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autoridades públicas que poderão atuar por delegação do Presidente da República 
são os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral 
da União. 

80. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) O Conselho 
da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele 
participam, dentre outros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e 
cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois 
eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com 
mandato de três anos, vedada a recondução. 

81.  (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) O Conselho 
da República é órgao superior de consulta do Presidente da República, e dele 
participam, dentre outros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e 
cinco anos de idade, sendo três eleitos pelo Senado Federal e três eleitos pela 
camara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. 

82. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) De acordo com 
a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Nacional 
pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das Instituições 
democráticas. 

83. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) De acordo 
com a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Na
cional estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias 
a garantir a Independência nacional e a defesa do Estado democrático. 

84. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) De acordo com 
a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Nacional 
propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis á segurança 
do território nacional. 

85. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) De acordo com 
a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Nacional 
opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos 
da Constituição Federal. 

86. (FCC/2013/Anallsta Ministerial Processual/Ministério Público/MA) De acordo com 
a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Nacional 
opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sitio e da intervenção 
federal. 
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CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) O s  
comandantes da Marinha, d o  Exército e da Aeronáutica são sempre julgados pelo 
Senado Federal, no caso de crime de responsabilidade, e pelo STF, no caso de 
crime comum. 

2. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Admlnlstração/TJ - CE) O Conselho Nacio
nal do Ministério Público somente exercerá o controle da atuação administrativa e 
jurisdicional do Ministério Público. 

3. (CESPE/2014/Técnlco Legislativo - Agente de Polícia Leglslatlva/Cãmara dos 
Deputados) É compatível com a CF a criação, por estado-membro, de órgão de 
controle administrativo do Poder Judiciário, com a participação de representantes 
de todos os três poderes. 

4. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) Não é permitido aos julzes dedicar-se á atividade polltico-partldária, 
salvo se licenciados. 

5. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara dos 
Deputados) É o STF o tribunal competente para julgar, originariamente, as causas 
entre a União e os estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as causas em que figurem respectivas entidades da administração indi
reta, não lhe competindo, todavia, julgar relação jurldica subjetiva processual que 
envolva como parte o municlpio. 

6. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Câmara do� 
Deputados) De acordo com o STF, a garantia da inamovibilidade não aJcan�. 
julzes substitutos, ainda que assegurados pelo instituto da vitaliciedade . ._ _ ,, . .  , 
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7. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Segundo o STF, o Ministério Público estadual não possui legitimida
de para propor originariamente reclamação perante o STF, ainda quando atue no 
desempenho de suas prerrogativas institucionais, pois compete ao procurador-geral 
da República exercer as funções do Ministério Público perante o STF. 

8. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco!TC - PB) Uma ação em que 
se questione a responsabilidade pessoal de conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) deverá ser ajuizada perante o STF, que detém a competência 
originária para processar e julgar o feito. 

9. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Compete aos julzes estaduais 
processar e julgar mandado de segurança contra ato de autoridade federal sempre 
que a causa envolver o INSS e segurados. 

10. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) São da competência originária 
do STF o processamento e o julgamento dos habeas corpus quando o coator ou 
paciente for governador de estado. 

11 .  (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) As decisões administrativas dos 
tribunais de justiça em matéria disciplinar devem ser motivadas e podem ser rea
lizadas em sessão secreta por decisão da maioria absoluta de seus membros. 

12. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Segundo o STF, a previsão do 
instituto da reclamação nas constituições estaduais viola disposição da CF, pois 
configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito 
processual. 

13. (CESPE/2014/Cargos de Nivel Superior/Policia Federal) Em caso de grave 
violação dos direitos internacionais, o procurador-geral da República, com a fi. 
nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de 
direitos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar, perante 
o Supremo Tribunal Federal, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a justiça federal. 

14. (CESPE/2014/Anallsta Técnico - Adminlstrativo/Suframa) A Constituição Federal 
de 1 988 (CF) prevê foro por prerrogativa de função para o presidente da República, 
de modo que somente o STF poderá processar e julgar ações populares que o 
tenham como réu. 

15. (CESPE/2014/Analista Técnico - Adminlstratlvo/SUFRAMA) Se determinado órgão 
do Poder Judiciário não encaminhar sua proposta orçamentária dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estará autorizado 
a definir os valores da referida proposta de acordo com seus próprios critérios. 
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1 6. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Os tribunais regionais federais não podem 
funcionar de forma descentralizada, ressalvada a justiça itinerante. 

17. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Compete ao STJ processar e julgar, origina
riamente, o conflito de competência instaurado entre juiz federal e juiz do trabalho. 

18. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) A função de ministro-corregedor do Conselho 
Nacional de Justiça deve ser exercida por ministro do STJ. 

19.  (CESPE/2014/Agente Adminlstratlvo/MDIC) A criação do Conselho Nacional de 
Justiça, que instituiu uma nova instância de recurso judicial, pode ser considerada 
uma aplicação do principio do contraditório e da ampla defesa. 

20. (CESPE/2014/Analfsta Técnlco-Adminlstrativo/MDlC) Caso a União seja con� 
danada em ação judicial a pagar Indenização a determinado cidadão que se 
feriu em acidente ocorrido em prédio público, o precatório emitido deverá ser 
pago na ordem cronológica de apresentação, não sendo admitido direito de 
preferência. 

21 . (CESPE/201 3/Audltor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Empre
go) Um tribunal de justiça estadual aplicou penalidade a determinado juiz em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, e o CNJ, seis meses após 
o referido julgamento, procedeu à revisão do processo disciplinar, de oficio. 
Nessa situação, o CNJ extrapolou sua competência constitucional, por rever, 
de oficio, processo disciplinar instaurado contra o juiz, que fora devidamente 
julgado. 

22. (CESPE/201 3/Anallsta do MPU/MPU) Não poderá ser promovido o juiz que, in
justificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal. 

23. (CESPE/201 3/Analista do MPU/MPU) O Conselho Nacional de Justiça, instituldo 
como órgão do Poder Judiciário pela Emenda Constitucional n.0 45/2004, compõe
-se de quinze membros, com mandato de dois anos. 

24. (CESPE/2013/Anallsta do MPU/MPU) São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, 
o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União. 

25. (CESPE/201 3/Auditor Fiscal da Receita Estadual/ES) Considere que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ao apreciar de oficio a legalidade de ato administrativo 
praticado por membro do Poder Judiciário, tenha determinado a desconstituição 
do ato, que também era objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. 
Nessa situação, o CNJ agiu nos limites de sua competência constitucional e si.Jti 
atuação não afasta a competência do Tribunal de Contas da União, ainda qu.e, 9. 
ato tenha sido desconstituido. 

· 
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26. (CESPE/2013/AFCE/TCU) O CNJ, órgão do Poder Judiciário, possui, entre outras 
prerrogativas, as atribuições de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 
0 que lhe permite expedir atos regulamentares, no àmbito de sua competência, ou 
recomendar providências. 

27. (CESPE/201 3/AFCEfTCU) Os órgãos fracionários dos tribunais submeterão ao ple
nário ou ao seu órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade de determinada 
norma. ainda que estes já tenham se pronunciado acerca da questão suscitada. 

28. (CESPEJ2013/AFCE/TCU) Os ministros de Estado devem ser julgados pela prática 
de crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, salvo se esses 
crimes tiverem sido cometidos de modo conexo aos praticados pelo presidente 
da República, caso em que o julgamento compelirá ao Senado Federal. 

29. (CESPE/201 3/Anallsta/MPU) Considere que determinado sindicato pretenda 
ajuizar ação possessória para garantir o livre acesso de empregados e clientes 
às agências bancárias, fechadas devido à greve realizada por empregados de 
um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para 
julgar a ação é da justiça comum estadual, por tratar de matéria concernente 
ao direito civil. 

30. (CESPEJ2013fTécnlco Admlnlstratlvo/MPU) Caso um militar de determinado esta
do pratique homicldio contra vitima civil, a justiça militar estadual não é competente 
para processar e julgar esse militar. 

31 . (CESPEJ201 3fTécnico Administrativo/MPU) A regra segundo a qual os iu1zes 
não podem, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, exercer a 
advocacia no juizo ou no tribunal do qual tenham se afastado aplica-se tanto ao 
afastamento por aposentadoria quanto ao por exoneração. 

32. (CESPEJ2013fTécnico Admlnlstratlvo/MPU) A regra do quinto constitucional aplica
-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, aos tribunais 
regionais federais, aos tribunais dos estados e do DF e territórios e aos tribunais 
regionais do trabalho. 

33. (CESPE/2013/Julz do TrabalhofTRT s.• Região) De acordo com a CF, o 
magistrado que se candidatar ao cargo de deputado federal deve, durante o 
exerc!cio do mandato eletivo, ficar afastado do seu cargo, devendo o seu tempo 
de serviço ser contado para todos os efeitos legais, salvo para promoção por 
merecimento. 

34. (CESPE/2013/Julz do TrabalhofTRT 5.1 Região) Com base no critério do quinto 
constitucional, advogado com sessenta anos de idade e com cinco anos de efetiva 
atividade profissional pode ser nomeado para o cargo de juiz de TRT. 
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35. (CESPE/2013/Julz do Trabalho/TRT 5.1 Região) Compete ao Conselho Nacional da 
Justiça, órgão integrante da estrutura constitucional do Poder Judiciário, fiscalizar o 
exercicio dos deveres funcionais dos magistrados, mas não sua atividade jurisdicional. 

36. (CESPE/201 3/Técnlco Judlclárlo/T JIDF) A justiça eleitoral é competente para julgar 
ação civil pública destinada a apurar ato praticado por prefeito que, no decorrer 
do mandato eletivo, tenha utilizado slmbolo que caracterizasse promoção pessoal 
na publicidade de obras realizadas pela prefeitura. 

37. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) Compete ao STJ julgar conflito de com
petência estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e juiz federal. 

38. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPEIRR) Segundo posicionamento do STF, com
pete à justiça comu

'
m estadual processar e julgar ação possessória ajuizada em 

decorrência do exerclcio do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

39. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPEIRR) De acordo com entendimento firmado 
no STF, os crimes comuns praticados por lndios contra lndios devem ser julgados 
pela justiça federal. 

40. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPEIRR) É de competência da justiça estadual 
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patri
mônio da municipalidade, ainda que tal verba tenha sido repassada pela União. 

41 . (CESPE/201 3/Anallsta Judlclárlo/CNJ) A função tipica do Poder Judiciário é a 
jurisdicional, sendo-lhe vedada a prática das funções administrativa e legislativa, 
que são reservadas, por força do principio da separação dos poderes, ao Poder 
Executivo e ao Poder Legislativo. 

42. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/CNJ) A inamovibilidade constitui garantia que é 
deferida apenas aos julzes titulares, não alcançando os substitutos. 

43. (CESPE/201 3/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/TRT 1 0.1 Região) 
O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, mas sim ente 
autônomo cuja função é exercer o controle externo de todos os órgãos que inte
gram o Poder Judiciário. 

44. (CESPE/2014/Técnlco Judiciário/Tribunal de Justiça - SE) O Conselho Nacio
nal de Justiça, embora seja órgão do Poder Judiciário, não possui competênCià 

jurisdicional, cabendo-lhe a supervisão administrativa e financeira daquele poder. ' 

45. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça.' 
- CE) Com base no principio da simetria, podem os estados federados ll)stlt. · 1 
conselho estadual de justiça destinado ao controle da atividade admilils · 

financeira e disciplinar da respectiva justiça. 
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46. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/Tribunal de Justiça 
- CE) Em atenção ao principio do duplo grau de jurisdição, das decisões judiciais 
proferidas pelos tribunais de justiça estaduais e pelos tribunais regionais federais, 
caberá recurso ao Conselho Nacional de Justiça, que funcionará como um novo 
grau de jurisdição. 

47. (CESPE/2014fTécnico Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) Compete ao CNJ processar e julgar as ações penais impetradas 
contra os seus conselheiros. 

48. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) O CNJ não está autorizado a propor ação direta de Inconstitucio
nalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 

49. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) O CNJ, apesar de órgão do Poder Judiciário, está tecnicamente 
subordinado ao Tribunal de Contas da União em razão de seu caráter correcional. 

50. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
J ustiça - CE) A promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco 
alternadas em lista de merecimento é medida obrigatória. 

51.  (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) Cabe ao STJ processar e julgar os julzes estaduais e do Distrito 
Federal nos crimes comuns e de responsabilidade. 

52. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por quatorze 
membros nomeados pelo presidente da República, após aprovação do Senado 
Federal. 

53. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofTJ - DF) 
O principio constitucional da publicidade alcança somente as audiências e sessões 
de julgamento do Poder Judiciário, razão pela qual pode a lei determinar, por 
exemplo, que todas as ações em curso nas varas criminais tramitem em segredo 
de justiça. 

54. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofTJ - DF) 
Os jufzes de paz integram o Poder Judiciário e, por esse motivo, a eles é vedado 
receber, a qualquer lftulo ou pretexto, custas ou participação em processo. 

55. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofTJ - DF) O 
STF é o órgão do Poder Judiciário competente para processar notificação judicial 
de ministro de Estado vinculada a futura ação de improbidade administrativa. 
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56. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provimento/TJ - DF) 
Se, ao ajuizar ação popular, um cidadão incluir ministro de Estado no polo passivo 
da demanda, a ação deverá ser encaminhada ao STJ, órgão do Judiciário com 
competência originária nesse caso. 

57. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por Provimento/TJ - DF) 
� vedado a membro do Poder Judiciário exercer a advocacia, em qualquer julzo 
ou tribunal, antes de decorridos três anos de seu afastamento do cargo, seja por 
aposentadoria ou por exoneração. 

58. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) O 
STJ deve compor-se de um terço de membros egressos dos tribunais regionais 
federais e de um terço de membros egressos dos tribunais de justiça, devendo 
todos ser originariamente magistrados da carreira. 

59. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/T J - DF) O 
Conselho Nacional de Justiça deve ser presidido por membro do STF indicado 
pelo respectivo tribunal e que irá compor o referido conselho após a aprovação 
de seu nome pelo Senado Federal. 

60. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/T J - DF) A 
justiça do trabalho não tem competência para julgar ações penais condenatórias. 

61 . (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/T J - DF) Em 
todos os órgãos do Poder Judiciário, deve ser ininterrupta a atividade jurisdicional, 
sendo vedadas as férias coletivas. 

ESAFIMF 

62. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Conselho Nacional de Justiça, 
é correto afirmar que: sua criação decorre de manifestação do Poder Constituinte 
Originário. 

63. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Conselho Nacional de Jus
tiça, é correto afirmar que: a Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral 
da União a prerrogativa de manifestação nas suas sessões. 

64. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Conselho Nacional de Jus
tiça, é correto afirmar que: o Supremo Tribunal Federal afastou as alegações de 
inconstitucionalidade relativas à sua criação. 

65. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Federal) Compete ao Supremo Tribunal Federal 
julgar mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do 
próprio Supremo Tribunal Federal. 
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66. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a ação em que 
todos os membros da magistratura sejam direta ou Indiretamente interessados, 
e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 

67. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete ao Su
premo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o litlglo entre Estado estrangeiro 
ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. 

68. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete ao 
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente todos os conflitos 
de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juizes a ele 
não vinculados e entre juizes vinculados a tribunais diversos. 

69. (ESAF/2014/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério do Turismo) Compete 
ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a homologação 
de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

70. (ESAFl2012/Procurador da Fazenda Nacional) O Supremo Tribunal Federal 
poderá, de oficio ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá, dentre outros, efeito 
vinculante em relação aos demais do Poder Judiciário. 

71.  (ESAF/201 2/Procurador da Fazenda Nacional) Compete à lei complementar de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o estatuto da magistratura, 
observado, dentre outros, o principio da publicidade dos julgamentos dos órgãos 
do Poder Judiciário, inclusive quanto às sessões administrativas e ressalvadas as 
situações previstas em lei em favor da preservação do direito á intimidade das 
partes ou de alguma delas. 

72. (ESAF/20121 Procurador da Fazenda Nacional) Compete privativamente aos tribu
nais elaborar seus regimentos internos e propor a criação de novas varas judiciárias. 

73. (ESAFl2012/Procurador da Fazenda Nacional) Os pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública Federal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi
vamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

74. (ESAFl2012/Procurador da Fazenda Nacional) Compete ao Supremo Tribunal 
Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 
última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em 
face de lei federal. 
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75. (ESAF/2012/AFRFB) O Supremo Tribunal Federal é a mais alta Corte de Justiça do 
pais. Composta por 1 1  Ministros, tem sede em Brasllia e jurisdição em todo o território 
nacional. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que seus Ministros devem 
ser escolhidos entre brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de Idade, 
de notável saber jurldico e reputação ilibada. A indicação cabe ao Presidente da Repú
blica, que a submete à Câmara dos Deputados e em seguida ao Senado Federal. 

76. (ESAF/2012/AFRFB) O Supremo Tribunal Federal é a mais alta Corte de Justiça 
do pais. Composta por 1 1  Ministros, tem sede em Brasllia e jurisdição em todo 
o território nacional. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que seus 
Ministros gozam da garantia da vitaliciedade após dois anos no exerclcio do cargo. 

77. (ESAF/2012/AFRFB) O Supremo Tribunal Federal é a mais alta Corte de Justiça 
do pais. Cqmposta por 1 1  Ministros, tem sede em Brasllla e jurisdição em todo 
o território nacional. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que pode 
acatar o pedido de abertura de ação penal contra parlamentar sem a necessidade 
de autorização prévia da Câmara ou Senado, bastando que posteriormente comu
nique a existência da ação à Casa respectiva a que pertencer o parlamentar. 

78. (ESAF/2013/Especlallsta em Políticas Públicas e Gestão Governamental/MPOG) 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possui superioridade hierárquica em questões 
disciplinares, em relação à competência originária de Tribunais e julzos. 

FCC 

79. (FCC/2012/Anallsta Judlclário/TJ/RJ) Nos termos da Constituição da República, 
é necessária a manifestação de dois terços dos membros do Supremo Tribunal 
Federal para a recusa ao prosseguimento de recurso extraordinário, por não de
monstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 

80. (FCC/2012/Juiz/T J/GO) No que se refere às garantias e às vedações aplicáveis à 
magistratura brasileira, é correto afirmar que os julzes têm vitaliciedade, que, no 
primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercicio, dependendo a perda 
do cargo, nesse perlodo, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, 
e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. 

81.  (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Diferentemente do regime constitucional aplicável aos julzes, não hã, em 
face do texto constitucional, vedação ou Impedimento aos advogados ou cidadãos 
investidos como membros do Conselho Nacional de Justiça para o exerclcio de 
atividade polltlco-partidária ou de advocacia em território nacional. 

82. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do · 

Recife) Ao impor vedação aos julzes para o exerclcio de outro cargo ou funçãOi• ·. 
o texto constitucional não obsta que magistrados integrem cortes ou .trlbur'f�is.·· 

' 

justiça desportiva em virtude de se tratar de atividade eminentemente.�priY . : 
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83. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) O permissivo constitucional que autoriza os juizes a exercerem o magistério 
não impede o desempenho de atividade docente por magistrado em mais de uma 
instituição de ensino. 

84. (FCC/2011/Técnico Judiciário/TRE/RN) Julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar 
válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e 
julgar válida lei local contestada em face de lei federal é competência do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. 

85 (FCC/2011/Técnico Judiciário/TRE/RN) Os julzes gozam da garantia da vitalicie
dade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exerclcio. 

86. (FCC/2011/Analista Judiclário/TRT23) Compete ao Superior Tribunal de Justiça 
julgar, em recurso ordinário, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou 
organismo internacional, de um lado, e, do outro, Municipio ou pessoa residente 
ou domiciliada no Pais. 

87. (FCC/2011/Analista Judlciário/TRT14) Funcionará junto ao STJ o Conselho da 
Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e 
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central 
do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. 

88. (FCC/2011/Analista Judiclário/TRT14/RO e AC/2011 )  No que concerne ao Poder 
Judiciário, a Constituição Federal estabelece que a promoção por merecimento 
pressupõe dois anos de exercicio na respectiva entrância e integrar o juiz a pri
meira quarta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais 
requisitos quem aceite o lugar vago. 

89. (FCC/2011/Analista Judiclário/TRT14) É obrigatória a promoção do juiz que figure 
por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. 

90. (FCC/2009/Defensoria Pública do Estado de São Paulo - DPE - Estadual - SP/ 
Defensor Público) A Emenda Constitucional 45, na parte que criou o Conselho 
Nacional de Justiça, violou, segundo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal, a cláusula pétrea da separação dos poderes. 

91.  (FCC/201 3/Anallsta Judiciário/TRT 1 2.• Região) Sobre o Poder Judiciário, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira, é INCORRETO afirmar: as decisões 
administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as dis
ciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

92. (FCC/2013/Analista Judlclário/TRT 1 2.ª Região) Sobre o Poder Judiciário, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira, é INCORRETO afirmar: compete 
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privativamente aos Tribunais de Justiça julgar os membros do Ministério Público, 
nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral. 

93. (FCC/2013/Anallsta JudiciáriofTRT 1 2.• Região) Sobre o Poder Judiciário, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira, é INCORRETO afirmar: aos julzes é 
garantida a vitaliciedade, que. no primeiro grau, só será adquirida após três anos 
de exerclcio, dependendo a perda do cargo, nesse perlodo, de deliberação do 
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado. 

94. (FCC/201 3/Anallsta JudiciáriofTRT 1 2.ª Região) Sobre o Poder Judiciário, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira. é INCORRETO afirmar: o credor 
poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, inde
pendentemente da concordância do devedor. cessão esta que somente produzirá 
efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem 
e á entidade devedora. 

95. (FCC/201 3/Anallsta Judiciárlo/TRT 12.ª Região) Sobre o Poder Judiciário, de 
acordo com a Constituição Federal brasileira, é INCORRETO afirmar: aos julzes 
é vedado exercer a advocacia no julzo ou tribunal do qual se afastaram. antes de 
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

96. (FCC/201 3/Defensor Público/DPE/AM) Considere a hipótese de em 201 2  ter 
sido expedido precatório judicial de caráter alimentar, a ser pago por determinado 
Estado-membro a individuo com 65 anos de idade. Nessa situação, o precatório 
deve ser pago com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equi
valente ao triplo do fixado em lei para fins de definição da obrigação de pequeno 
valor, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será 
pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 

97. (FCC/201 3/Analista Judiclárlo/TRT 1 .ª Região) De acordo com o regime cons
titucional dos precatórios judiciais, o credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, desde que mediante prévia e expressa 
concordância do devedor. 

98. (FCC/2013/Analista Judlciário/TRT 1 .• Região) De acordo com o regime consti
tucional dos precatórios judiciais, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far
-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, Independentemente do valor do débito. 

99. (FCC/201 3/Analista Judlclário/TRT 1. • Região) De acordo com o regime constitu

cional dos precatórios judiciais, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades 

de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos d�
: 
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sentenças transitadas em julgado. constantes de precatórios judiciários apresentados 
até 1 .º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do mesmo exercido, quando 
terão seus valores atualizados. 

1 00. (FCC/2013/Anallsta Judlclário/TRT 1 .• Região) De acordo com o regime cons
titucional dos precatórios judiciais, cabe ao Presidente do Tribunal que proferir a 
decisão exequenda autorizar, exclusivamente, na hipótese de o precatório não ter 
sido pago no prazo constitucional, o sequestro da quantia necessária á satisfação 
do débito. 

1 01 .  (FCC/2013/Anallsta Judiclário/TRT 1 .• Região) De acordo com o regime cons
titucional dos precatórios judiciais, a União poderá, a seu critério exclusivo e na 
forma da lei, assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal 
e Municlpios, refinanciando--0s diretamente. 

102. (FCC/2013/Anallsta Judlclárlo/TRT 12.• Região) Mauricio é Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1 2.ª Região, oriundo da magistratura da carreira, e pretende um dia 
ser um dos 27 Ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Para tanto, antes 
de ser nomeado pelo Presidente da República, Mauricio deverá ser brasileiro nato 
ou naturalizado, ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, ser indicado pelo 
próprio TST e aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 

1 03. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 1 8.ª Região) Nas hipóteses de grave violação de 
direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar 
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados Internacionais de direitos 
humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal 
de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 
de competência para a Justiça Federal. 

104. (FCC/2014/Advogado Júnlor/Metrô - SP) Albertus. Juiz do Estado de São Paulo, 
pretende ingressar com Mandado de Segurança contra determinado Conselheiro 
do Conselho Nacional de Justiça por entender que, em processo administrativo 
em curso perante o citado órgão, sofreu grave violação a seu direito liquido e 
certo. Nos termos da Constituição Federal, o Mandado de Segurança deverá ser 
impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. 

1 05. (FCC/2014/Técnlco Judiciário - Contabllldade/TRF 3." Região) O Supremo 
Tribunal Federal é composto por 11 Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de 35 e menos de 65 anos de idade, que são nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 

106. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça Avallador/TRT 19.1 Região) 
Dentre as competências do Conselho Nacional de Justiça - CNJ encontram-se: 
receber e conhecer das reclamações contra membros de órgãos do Poder Judi
ciário, inclusive contra seus serviços auxiliares; e exercer o controle da atuação 
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administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos julzes, ainda que as decisões do CNJ possam ser revistas pelo 
Supremo Tribunal Federal nos termos da jurisprudência dessa Corte. 

1 07. (FCC/2014ffécnlco Judiclãrio - Área AdmlnistrativafTRT 19.' Região) Isaura 
Beatriz de las Nieves, julza do trabalho do primeiro grau há 15 anos, nos termos 
do estatuto constitucional da magistratura, não será promovida se retiver, injusti
ficadamente. autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los 
ao cartório sem o devido despacho ou decisão. 

1 08. (FCC/2014/Anallsta Judiclãrlo - Oficial de Justiça AvaliadorfTRT 2.1 Região) É 
compatível com a Constituição Federal lei estadual que estabelece verba remune
ratória aos julzes de paz decorrente da aplicação de percentual sobre os valores 
recolhidos a tltulo de custas em razão dos atos de habilitação e celebração de 
casamentos. 

1 09. (FCC/2014/Anallsta Judlclãrlo - Área AdminlstratlvafTRT 2.1 Região) A compe
tência constitucionalmente assegurada para processar e julgar as ações oriundas 
da relação de trabalho e os habeas corpus quando o ato questionado envolver 
matéria sob sua jurisdição implica o reconhecimento de legitimidade para o exerclcio 
de jurisdição penal aos órgãos da Justiça do Trabalho. 





Capítu lo 1 2  
- ' 

FUNÇOES ESSENCIAIS A JUSTIÇA 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - DlreltofTrlbunal de Justiça - SE)  Essencial 
á justiça, a defensoria pública é competente para a defesa dos necessitados, não 
havendo, porém, óbice a que a legislação lnfraconstltucional amplie essa compe
tência para defesa de sujeitos não hipossuficientes. 

2. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - DlreitofTrlbunal da Justiça - SE) O principio 
da independência funcional e, a fortiori, o principio do promotor natural protegem o 
membro do Ministério Público (MP) contra ato de superior que pretenda subtrair-lhe 
competência fixada por critérios predeterminados abstratamente. 

3. (CESPE/2014/Anallsta Judiciário - DlraltofTribunal da Justiça - SE) O Conse
lho Nacional do Ministério Público tem competência para apreciar e desconstituir, 
inclusive de oficio, atos administrativos praticados pelos membros do Parquet. 

4. (CESPE/2014fTécnico Judiciário - Área Técnlco-AdmlnistratlvafTribunal de Jus
tiça - CE) O Ministério Público, instituição permanente que desempenha atividade 
essencial á função jurisdicional do Estado, é subordinado administrativamente ao 
Poder Judiciário. · 

5. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnico-AdmlnlstratlvafTribunal da 
Justiça - CE) Os procuradores-gerais dos estados poderão ser destitu ldos por 
deliberação do procurador-geral da República. 

6. (CESPE/2014fTécnlco Judiciário - Área Técnlco-AdministratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) A representação da União, na execução da divida ativa de natureza 
tributária, cabe á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

7. (CESPE/2014fTécnico Judiciário - Área Técnlco-AdmlnlstratlvafTrlbunal de 
Justiça - CE) O Ministério Público Federal abrange o Ministério Público Militar. 
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a. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) Se
gundo o STF. a imunidade profissional assegurada ao advogado não impede que 
ele seja processado por crime de desacato decorrente de ato ou manifestação no 
exerclcio de sua profissão. 

9. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) O 
MP possui. conforme disposto na CF, a runção institucional de representar judi
cialmente entidades públicas que não tiverem corpo juridico próprio. 

1 0. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) O 
advogado-geral da União é nomeado pelo presidente da República. após aprova
ção de seu nome pala maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos. sendo permitida sua recondução para o mesmo cargo. 

11.  (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) A 
exoneração, de offcio, realizada anteriormente ao término do mandato de procurador
-geral da República é de competência privativa do Senado Federal e deve ser 
aprovada, em votação secreta, por maioria absoluta. 

12. (CESPE/2014/Audltor de Controle Ex1ernofTrlbunal de Contas - DF) O procu
rador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
possui legitimidade para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no STF. 

13. (CESPE/2014/Anallsta Judlclârlo - AdminlstraçãofT J - CE) Segundo a CF, 
compete à deíensoria pública a orientação jurldica e a deresa dos necessitados 
no ãmbito da justiça ordinâria, não tendo tal órgão competência para atuar perante 
os tribunais superiores. 

14. (CESPE/2014/Anallsta Judlclârlo - AdmlnlstraçãofTJ - CE) O procurador-geral 
da República serâ nomeado pelo presidente da República, devendo a sua escolha 
ser feita entre integrantes da carreira, com mais de trinta e cinco anos de idade, 
para mandato de dois anos, sendo permitida a recondução somente se não houver 
outros candidatos. 

15. (CESPE/2014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) A Advocacia-Geral da 
União (AGU) é instituição nacional que representa judicial e extrajudicialmente a 
União, os estados e os municlpios. 

1 6. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/CADE - Ministério da Justiça) A 
promoção de ação de inconstitucionalidade e a representação ao STF para fins de 
intervenção da União em um estado da Federação constituem funções institucionais 
do Ministério Público. 

1 7. (CESPE/2014/Agente Adminlstrativo/MDIC) A CF garante autonomia funcional e 
administrativa à derensoria pública estadual e ao Ministério Público. 
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1 8. (CESPE/2014/Anallsta Técnico-Administratlvo/MOIC) Sao princlpios institucionais 
do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

19. (CESPE/201 3/Anallsta do MPU/MPU) Caso um membro de MP estadual e um 
membro do MPU tenham sido julgados, em processos disciplinares independentes. 
nas respectivas esferas competentes, no mês de novembro de 201 2, o CNMP 
poderá rever ambos os processos, independentemente de provocaçao, até o final 
de outubro do ano seguinte. 

20. (CESPE/2013/Anallsta do MPU/MPU) Confonne a CF, a legitimidade para propor 
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social é exclusiva do MP. 

21 .  (CESPE/2013/Anallsta do MPU/MPU) Assegura-se aos procuradores da Repúbll
. ca nos estados a garantia de inamovibilidade, que nao é absoluta, podendo ser 

relativizada por motivo de interesse público, mediante decisao do órgao colegiado 
competente, respeitada a ampla defesa. 

22. (CESPE/201 3/AFCE/TCU) Diferentemente das defensorias públicas estaduais, a 
Defensoria Pública da União não dispõe de autonomia funcional e administrativa. 

23. (CESPE/201 3/Tltular de Serviços de Notas e de Registros/TJ/RR) Aos membros 
do MP não é vedado exercer a atividade polltico-partldária. 

24. (CESPE/201 3/Tltular de Serviços de Notas e de Registros/T J/RR) A atuação da 
Advocacia-Geral da União l imita-se ao contencioso judicial. 

25. (CESPE/201 3/Tltular de Serviços de Notas e de Registros/T J/RR) O fundamento 
constitucional do principio do promotor natural assenta-se nas cláusulas da inde
pendência funcional e na inamovibilidade dos membros do MP. 

26. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) � função institucional do 
MP, prevista expressamente na CF, a defesa judicial dos direitos e interesses das 
populações indlgenas. 

27. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) São princlpios institucionais 
do MP a unidade, a divisibilidade e a dependência funcional. 

28. (CESPE/2013/Anallsta Técnico/Ministério da Saúde) A Advocacia-Geral da União 
é a instituição que representa, judicial e extrajudicialmente, a União, cabendo-lhe 
as atividades de consultoria e assessoramento jurldico do Poder Executivo. 

29. (CESPE/2013/Juiz/TJ/MA) A defensoria pública não pode prestar assistência ju
diciária a servidor público processado, civil ou penalmente, por ato praticado em 
razão do exercido regular de suas funções. 
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30. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) Não se aplica aos membros do MP que ingressaram 
na instituição após o advento da atual CF a denominada quarentena estabelecida 
para a magistratura, que consiste na vedação de exerclcio da advocacia no juízo 
ou tribunal do qual se afastem antes de decorridos três anos de afastamento do 
cargo. por aposentadoria ou exoneração. 

31 .  (CESPE/2013/Técnico Administrativo/MPU) A defensoria pública é instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação juridica 
e a defesa, em todos os graus, dos necessitados que comprovarem insuficiência 
de recursos. A seus integrantes é assegurada a garantia da inamovibilidade e 
vedado o exercicio da advocacia fora das atribuições institucionais. 

32. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) Será constitucional regra inserida em 
constituição estadual que reconheça ao DP a possibilidade de exercer a advocacia 
privada. 

33. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) O MP Federal escolherá o Corregedor 
Nacional do Conselho Nacional do MP entre seus integrantes, vedada a recon
dução. 

34. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) Compete à Advocacia-Geral da União 
a representação judicial da União, circunstância que lhe autoriza a representação 
judicial não somente do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário. 

35. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) A CF conferiu aos estados-membros 
a competência para dispor, no âmbito das respectivas constituições, sobre o 
tempo de exercicio no cargo necessârio para a aquisição da estabilidade por 
parte dos membros de suas procuradorias-gerais ou advocacias-gerais de 
estado. 

36. (CESPE/201 3/Juiz Federal/TRF 2.ª Região) Cabe à DP a orientação jurldica e 
a defesa dos necessitados em todos os graus de jurisdição, não tendo a DPU 
exclusividade para atuação perante o STJ, pois as DPEs têm legitimidade para 
interpor recursos nos tribunais superiores. 

37. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.ª Região) Incumbe privativamente ao procu
rador-geral da República exercer as funções do MP junto ao STF, e, em razão 
do principio da unidade Institucional, os membros do MPE não têm legitimidade 
para propor originariamente reclamação perante a Corte Suprema. 

38. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.ª Região) O MPU compreende o MPF, MPT, 
MPM e o MPDFT e, embora assim não conste de forma expressa na Carta 
Magna, o STF entendeu que o MP/TCU também integra o MPU. 
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39. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 2.• Região) A Advocacia-Geral da União é a 
instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, 
judicial e extrajudicialmente, sendo que o advogado-geral da União é de livre 
nomeação pelo presidente da República entre os integrantes da carreira. 

40. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRT 10.ª Região) A CF considera, de modo 
expresso, que o advogado é Indispensável à administração da justiça. 

41.  (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/TO) Não são devidos honorários advocatlcios 
sucumbenciais em favor da DP, ainda que patrocine demanda ajuizada contra ente 
federativo diverso daquele a que pertença. 

42. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/TO) O advogado é indispensável à adminis
tração da justiça, e o efetivo exerclcio da profissão demanda inscrição na OAB, 
razão pela qual a atuação em processo judicial sem a correspondente habilitação 
torna anuláveis os atos processuais praticados. 

43. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/TO) De acordo com entendimento do STJ, 
o advogado dativo nomeado na hipótese de não existência de DP no local da 
prestação do serviço tem direito a honorários advocatlcios, que não podem ser 
fixados pelo juiz em valores distintos dos fixados em tabela da OAB. 

44. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/TO) Embora as DPs estaduais detenham 
autonomia funcional e administrativa, a CF confere à União a competência para 
organizar e manter a DP do DF. 

45. (CESPE/2013/Defensor PúbllcofDPE/TO) Segundo o STF, o MP do Trabalho não 
possui legitimidade para atuar, em sede processual, perante o STF, visto que essa 
competência é privativa do procurador-geral da República. 

ESAF/MF 

46. (ESAFF2012/Procurador da Fazenda Nacional) A Advocacia-Geral da União é a 
instituição que representa judicialmente a União perante o Supremo Tribunal Federal. 
salvo na matéria tributária onde esta representação cabe à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. 

47. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) A Advocacia-Geral da União é a 
instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurldico do Poder Legislativo. 

48. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Ministério Público, é correto 
afirmar que: ao ser promulgada, a Constituição Federal facultou aos Procuradores da 
República o direito de optar, nos termos da lei complementar, de forma Irretratável, 
entre as carreiras do Minislério Público Federal e da Advocacia-Geral da União. 



154 DIREITO CONSTITUCIONAL DESCOMPLICADO • Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino 

49. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Ministério Público, é correto 
afirmar que: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, por decisão de 
maioria absoluta, a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término 
do seu mandato. 

50. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre o Ministério Público, é correto 
afirmar que: o Ministério Público dos Estados vincula-se ao Ministério Público da 
União em razão do principio constitucional da indivisibilidade. 

FCC 

51. (FCC/2012ríécnlco/MPE/PE) Aos membros do Ministério Público é vedado exer
cer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério. 

52. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTJ/PE) Peixoto, membro do Ministério Público 
Estadual, está passando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir maior 
rendimento para custear as suas despesas básicas, pois o seu subsidio não está 
sendo suficiente. Nesse caso, para complementar sua renda, Peixoto poderá 
exercer uma função de magistério. 

53. (FCC/2012/Anallsta JudlclárlofTREIPR) A Constituição da República prevê, igual
mente, para a Advocacia-Geral da União e os Procuradores do Estado que são 
remunerados exclusivamente por subsidio fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de represen
tação ou outra espécie remuneratória. 

54. (FCC/2011fTécnlco JudlclárlofTRT/MS) O Conselho Nacional do Ministério Público 
compõese de quinze membros, nomeados pelo Procurador-Geral da República. 

55. (FCC/2011fTécnlco JudiclárlofTRT23/MT) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

56. (FCC/201 3/Juiz do TrabalhofTRT 6.0 Região) Nos termos da Constituição da 
República, o Procurador-Geral da República: nomeia os Procuradores-Gerais 
dos Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios, a 
partir de lista triplice formada dentre integrantes das carreiras respectivas, na 
forma da lei. 

57. (FCC/2013/Julz do TrabalhofTRT 6.0 Região) Nos termos da Constituição da 
República, o Procurador-Geral da República: deve ser escolhido dentre membros 
da carreira, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, para um mandato de três anos, permitida a recondução. 
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58. (FCC/2013/Julz do TrabalhofrRT 6." Região) Nos termos da Constituição da 
República, o Procurador-Geral da República: pode ser destituldo, antes do término 
de seu mandato, por iniciativa do Presidente da República, mediante aprovação 
prévia da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 

59. (FCC/2013/Julz do TrabalhofrRT 6." Região) Nos termos da Constituição da 
República, o Procurador- Geral da República: exerce a chefia do Ministério Público 
da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios e os Ministérios Públicos dos Estados. 

60. (FCC/2010/Agente Admlnlstratlvo/MPE - RS) Nos termos da Constituição Federa l ,  
além d e  outros membros, integrarão o Conselho Nacional do Ministério Público 
três membros do Ministério Público dos Estados. 

61 . (FCC/201 0/Agente Admlnlstratlvo/MPE - RS) Dentre as garantias constitucionais 
asseguradas aos membros do Ministério Público, destaca-se a vitaliciedade, após 
dois anos de exercido, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado. 

62. (FCC/2010/Agente Admlnlstratlvo/MPE - RS) Dentre as garantias constitucionais 
asseguradas aos membros do Ministério Público, destaca-se a possibilidade de 
receber, a qualquer titulo e pretexto, honorários, percentagens ou custas proces
suais, especialmente nas ações civis públicas. 

63. (FCC/2014/Advogado Júnlor/Metrõ - SP) Considere a seguinte situação hipoté
tica: Josival, Procurador-Geral de Justiça de determinado Estado, cometeu grave 
conduta, o que acarretou sua destituição do cargo. Nos termos da Ce>nstituição 
Federal, a mencionada destituição deve ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. 

64. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Administrativa/ TRT 19." Região) Tarclsio 
Teatino, Procurador do Trabalho há mais de nove anos, é Professor Titular de Direito 
Processual do Trabalho em uma Universidade Federal. No exerclcio de sua função 
como Procurador, ajuizou ação civil pública com o objetivo de responsabilizar empre
sários que mantinham seus empregados em precárias condições de trabalho, o que 
gerou reação, por parte dos réus, os quais, por retaliação, estão tentando, pela via 
administrativa, afastá-lo de suas funções, com o argumento de que ele está acumulando 
indevidamente função pública, ou, então, pelo menos, obter sua remoção para outra 
cidade. Com base no regime constitucional que rege a matéria, Tarclslo pode acumular 
a função pública de Procurador do Trabalho com a de magistério, e, além disso, não 
poderá ser lotado em outra cidade, por gozar da garantia da inamovibilidade. 

65. (FCC/2014frécnlco JudlclárlofrRT 2.• Região) Exige-se do bacharel em direito 
no mlnimo três anos de atividade juridica para o ingresso nas carreiras do Minis
tério Público, da Advocacia Pública, da União e dos Estados, e das Defensorias 
Públicas da União e dos Estados. 
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66. (FCC/2014rTécnico Judiclárlo{TRT 2.• Região) i= assegurada autonomia funcional e 
administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, sendo que a iniciativa da proposta 
orçamentária deve se dar dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias do 
respectivo Estado. 

67. (FCC/2014rTécnlco JudlclárlorTRT 2.• Região) O ingresso nas carreiras da 
Advocacia-Geral da União far-se-á por meio de livre nomeação pelo Presidente 
da República entre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber juridico e 
reputação ilibada. 

68. (FCC/2014rTécnico JudicláriorTRT 2.• Região) O ingresso na carreira do Ministério 
Público junto aos Tribunais de Conta se dará por meio de escolha do Governador 
em lista triplice elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 



CESPEJUnB 

Ca pítu lo 1 3  

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 

1 .  (CESPE12012/Promotor d e  JustlçaJMPEJRR) Embora a C F  não indique, de modo 
taxativo, os legitimados para apresentarem a representação de inconstitucionalidade 
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face das constituições esta
duais, ela veda a atribuição da legitimação para um único órgão agir. 

2. (CESPE12012/Promotor de Justiça/MPEJRR) Na medida em que a CF atribui 
ao DF as competências legislativas reservadas aos estados, todas as leis e atos 
normativos distritais que contrariem a CF podem ser objeto de ação direta de 
inconstitucionalidade perante o STF. 

3. (CESPE12012/Promotor de Justiça/MPE/RR) Em cumprimento à cláusula de 
reserva de plenário, o órgão fracionário de tribunal, ao apreciar a inconstituciona
lidade de uma norma jurldica incidenter tantum, não pode deixar de submeter ao 
plenário, ou a seu órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, mesmo que 
o tribunal já tenha, por meio de seu órgão especial, se pronunciado sobre questão 
de idêntico teor. 

4. (CESPE12012/Promotor de Justiça/MPEJRR) Consoante a doutrina, não se aplica 
às leis municipais o dispositivo constitucional segundo o qual o Senado Federal 
poderá suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitu
cional por decisão definitiva do STF. 

5. (CESPE/2012/Promotor de Justiça/MPEJRR) Como regra, as súmulas não podem 
ser questionadas perante o STF por melo do controle concentrado de constitucio
nalidade, mas as súmulas vinculantes, sim, em razão da sua abrangência e do 
seu caráter de generaildade. 

6. (CESPE12012/Promotor de Justiça/MPE/TO) A súmula de jurisprudência e a sú
mula vinculante são consideradas atos normativos, sujeitos, portanto, ao controle 
de constitucionalidade concentrado pelo STF. 
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1. (CESPE/20121Promotor de Justlça/MPEfTO) Com a regulamentação legal das 
centrais sindicais e sua equiparação ás confederações sindicais, passou-se a 
reconhecer a legitimidade ativa dessas entidades para ajuizar ADI perante o STF. 

a. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPE/TO) Estando presentes os requisitos de 
admissibilidade da ADI, admite-se a conversão de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental em ADI. 

9. (CESPE/20121Promotor de Justlça/MPE/TO) A eficàcia geral e o efeito vinculante 
de decisão proferida pelo STF em ação declaratória de constitucionalidade ou ADI, 
de lei ou ato normativo federal ,  atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e 
todos os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo. 

1 0. (CESPE/201 21Anallsta JudlclárlofTJ/AL) É admitida medida cautelar em ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada perante o STF. 

11.  (CESPE/20121Anallsta JudlclárlofTJ/AL) Em regra, decisão proferida em controle 
difuso de constitucionalidade produz efeitos entre as partes e ex nunc. 

12. (CESPE/2012/Anallsta JudlclárlofT J/AL) Resolução administrativa de tribunal não 
pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. por não constituir ato 
normativo. 

1 3. (CESPE/20121Anallsta JudlclárlofTJ/AL) Qualquer pessoa lesada ou ameaçada 
por ato do poder público pode propor arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. 

14. (CESPE/20121Anallsta ProcessualfT J/RR) O controle concentrado de constitucio
nalidade não é o meio adequado para se reprimir inconstitucionalidade inerente 
ao devido processo legislativo. razão pela qual os projetos de lei em tramitação 
perante o Congresso Nacional não se sujeitam ao controle abstrato. 

1 5. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofTJ - DF) A 
clàusula de reserva de plenário deve ser aplicada aos casos em que determinado 
tribunal reconheça a não recepção de norma anterior pela nova ordem constitu
cional. 

1 6. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofT J - DF) 
É incablvel a interposição de recurso extraordinário contra decisão de tribunal de 
justiça proferida em ADI estadual ou distrital. 

1 7. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventias por ProvlmentofTJ - DF) A 
concessão de provimento cautelar é incompatlvel com o rito da ADI por omissão. 
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1 8. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) A 
Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal não possui legitimidade ativa para 
propor ação declaratória de constitucionalidade. 

19. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) Os 
requisitos para o ajuizarnento da ADI incluem representação do partido polltico por 
seu diretório nacional e presença do partido polltlco no Congresso Nacional, que é 
configurada pela existência de pelo menos um parlamentar do partido no Senado 
Federal ou na Câmara dos Deputados. 

20. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) Caso 
seja julgada procedente a ADI, há possibilidade de modulação dos efeitos da de
cisão do STF, não sendo posslvel, contudo, a declaração de inconstitucionalidade 
com efeitos prospectivos (pro futuro). 

21.  (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofTJ - DF) O 
reconhecimento da legitimidade ativa do partido polltico para propor ADI requer 
a demonstração do vinculo de pertinência temática, ou seja, da relação entre o 
interesse e a finalidade institucional. 

22. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) � 
dispensável a subscrição, por advogado, da ADI ajuizada pelo partido polltico, urna 
vez que, nesse caso, a capacidade postulatória decorre da própria CF. 

23. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por RemoçãofT J - DF) A 
perda de representação do partido poiltico no Congresso Nacional após .o ajuiza
rnento da ADI implica, necessariamente, a extinção da ação por ilegitimidade ativa. 

24. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área IX/Câmara 
dos Deputados) O fato de um projeto de lei ser aprovado e, após seu enca
minhamento para sanção do presidente da República, sofrer veto presidencial 
com fundamento na inconstitucionalidade do ato objeto de deliberação comprova 
a existência, no ordenamento legislativo brasileiro, de controle preventivo de 
constitucionalidade, ao lado do consagrado sistema jurisdicional, normalmente 
de caráter repressivo. 

25. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área li/Câmara dos 
Deputados) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originaria
mente a ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo municipal 
contestado em face da CF. 

26. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área li/Câmara dos 
Deputados) A ação declaratória de constitucionalidade é instrumento de controle 

difuso de inconstitucionalidade das leis. 
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27. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Suponha que um partido polltico representado por dois deputados 
federais tenha ajuizado ADI perante o STF e que, durante o trâmite da ação e em 
virtude de novas eleições, o partido tenha ficado sem representação no Congresso 
Nacional. Nessa situação, poderá a Corte prosseguir no julgamento da ADI, visto 
que a legitimidade ativa deve ser aferida no momento da propositura da ação. 

28. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Considere que seja ajuizada perante o STF ADPF cujo objeto seja 
a declaração de inconstitucionalidade de norma federal por ofensa a dispositivos 
constitucionais. Nessa situação, estando presentes todos os requisitos de admis
sibilidade da ADI, poderá o tribunal conhecer do pedido como ação direta, em 
atenção ao principio da fungibilidade. 

29. (CESP.E/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área l/Cãmara dos 
Deputados) Em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração, 
por turma do STF, da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não 
constitui ofensa à clausula de reserva de plenário desde que a norma já tenha 
sido declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema. 

30. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) O controle difuso de 
constitucionalidade somente pode ser realizado pelos tribunais do Poder Judiciário, 
em atenção á cláusula de reserva de plenário. 

31 . (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públicorrc - PB) Embora não seja a 
regra geral, o STF admite, em certos casos, a concessão de efeitos ex nunc à 
declaração incidental de inconstitucionalidade. 

32. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) A decisão de órgão 
fracionário de tribunal que apenas afasta a aplicação de determinada lei, sem ex
pressamente declará-la inconstitucional, não ofende a cláusula de reserva de plenário. 

33. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) A competência privativa 
do Senado Federal de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do STF não se aplica ao direito municipal. 

34. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) A petição inicial da ação 
declaratória de constitucionalidade (ADC) deverá indicar a existência de controvérsia 
judicial ou doutrinária relevante sobre a aplicação da norma objeto da ação. 

35. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlcorrc - PB) O amicus curiae não 
tem legitimidade para opor embargos de declaração contra decisão proferida pelo 
STF sobre o mérito de ADI. 
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36. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Em decisão de órgão fracionário de 
tribunal de justiça na qual, embora não se declare expressamente a inconstitucio

nalidade de lei estadual questionada perante a constituição estadual, seja afastada 
sua incidência no caso concreto, prescinde-se da cláusula da reserva de plenário. 

37. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) A inconstitucionalidade formal 
de uma lei somente pode ser aferida de acordo com as regras constitucionais 
vigentes no momento de sua elaboração, e não em razão da mudança posterior 
do parâmetro constitucional. 

38. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Assim como ocorre na ação 
declaratória de constitucionalidade e na ação direta de inconstitucionalidade, as 
leis pré-constitucionais não podem ser objeto de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. 

39. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) Em se tratando de ajuizaménto 
de ação direta de Inconstitucionalidade, aplica-se o principio da congruência ou 
da adstrição ao pedido, não se admitindo a declaração de inconstitucionalidade 
de uma norma que não tenha sido objeto do pedido. 

40. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Constituição estadual pode pre
ver representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
em face de seu texto, desde que estabeleça a legitimidade exclusiva para o seu 
oferecimento ao procurador-geral de justiça. 

41.  (CESPE/2014/1.º Tenente/Policia Militar - CE) No ordenamento jurldico brasileiro, 
são previstos dois remédios juridicos para enfrentar a denominada inconstitucio
nalidade por omissão: o mandado de injunção e a Ação de inconstitucionalidade 
por omissão. 

42. (CESPE/2014/1.º Tenente/Pollcla Miiitar - CE) Desde o advento da Emenda Cons
titucional n.º 45/2004, o elenco de legitimados à propositura da ação declaratória 
de constitucionalidade passou a ser diverso do rol de credenciados à propositura 
da ação direta de inconstitucionalidade. 

43. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MDIC) Caso o Senado Federal suspenda 

a execução de lei declarada inconstitucional, em sede de controle difuso, pelo 
Supremo Tribunal Federal, não haverá óbice no ordenamento jurldico brasileiro 
para que, posteriormente, o Senado Federal, por motivos de conveniência politica, 
anule a resolução que efetuar tal suspensão. 

44. (CESPE/2014/Anallsta Técnlco-Admlnlstratlvo/MDIC) Se uma turma de um tribu
nal regional federal, ainda que não tenha declarado expressamente determinada 
lei inconstitucional, afastar a sua aplicação em julgamento de um caso concreto, 
tal decisão violará cláusula constitucional de reserva de plenário. 
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45. (CESPE/2013/Tltular de Serviços de Notas e de Reglstros/TJ/RR) Para garantir 
a autoridade das decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalida
de, o STF admite a utilização de reclamação, que pode ser ajuizada por qualquer 
terceiro Interessado. 

46. (CESPE/2013mtular de Serviços de Notas e de Reglstros/T J/RR) Declarada a 
constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal em ação declaratória de 
constitucionalidade, há a possibilidade de nova análise contestatória da matéria, 
sob a alegação da existência de novos argumentos que ensejariam uma nova 
interpretação com vistas á sua inconstitucionalidade. 

47. (CESPE/2013/Tltular de Serviços de Notas e de Reglstros/T J/RR) O controle 
concentrado de constitucionalidade não permite que o STF assuma a função de 
legislador negativo, em face do principio da separação dos poderes. 

48. (CESPE/2013/Tltular de Serviços de Notas e de Reglstros/TJ/RR) A declaração 
de inconstitucionalidade por via de exceção tem efeito erga omnes. 

49. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) O controle judicial preventivo de constitucionalidade é 
admitido no sistema brasileiro unicamente por meio do denominado controle in 
concreto, de modo incidental. 

50. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) Embora o poder constituinte decorrente deva observar 
os limites materiais fixados pelo poder constituinte originário, a constituição esta
dual pode estabelecer a necessidade de edição de lei complementar para tratar 
de matérias em relação ás quais a CF exija processo legislativo ordinário. 

51. (CESPE/2013/Julz/T JIMA) No Brasil, o denominado controle repressivo de cons
titucionalidade, também denominado sucessivo ou a posteriori, foi conferido com 
exclusividade ao Poder Judiciário. 

52. (CESPE/2013/Julz/TJIMA) No controle difuso de constitucionalidade, o Senado 
Federal tem a discricionariedade de suspender a lei declarada Inconstitucional pelo 
STF. por intermédio de resolução que pode ser por ele posteriormente revogada, 
para restabelecer a eficácia da norma. 

53. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) Não é admitida a participação do amicus curiae na ADI 
por omissão. 

54. (CESPE/20131Julz/TJ/MA) t cablvel a intervenção de terceiros na arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

55. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) De acordo com o STF, não é admissfvel o ajuizamen
to de ADI contra ato estatal de conteúdo derrogatório, ou seja, contra resolução 
administrativa normativa que incida sobre atos normativos. 
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56. (CESPE/2013/Juiz/TJ/MA) Para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, o 
partido polltico com representação no Congresso Nacional deve estar representado 
por advogado. 

57. (CESPE/201 3/Delegado de Policia/Policia Clvil/BA) Ao governador de estado é 
permitido questionar, por via principal e concentrada, a validade de determinada 
lei, ainda que não tenha vetado, na ocasião própria, o projeto dessa lei. 

58. (CESPE/2013/Delegado de Policla/Policla Clvll/BA) Prefeito municipal é parte 
legitima para ingressar com arguição de descumprimento de preceito fundamental 
perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 

59. (CESPE/2013/Procurador/Trlbunal de Contas/DF) Não se admite ação direta de 
inconstitucionalidade, perante o STF, cujo objeto seja ato normativo editado pelo 
DF no exerclcio de competência que a CF reserve aos municlpios, tal como a 
disciplina e policia do parcelamento do solo. 

60. (CESPE/201 3/Procurador/Trlbunal de Contas/DF) Embora os TCs não detenham 
competência para declarar a Inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos 
em abstrato, eles podem, no caso concreto, reconhecer a desconformidade formal 
ou material de normas jurldicas com a CF, deixando de aplicar, ou providenciando 
a sustação, de atos que considerem inconstitucionais. 

61. (CESPE/2013/Procurador/Tribunal de Contas/DF) O STF possui competência para 
apreciar a inconstitucionalidade por omissão, legislativa ou administrativa, de órgãos 
federais em face da CF, mas, no que diz respeito aos órgãos estaduais, a compe
tência para conhecer essas omissões pertence aos tribunais de justiça dos estados. 

62. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) A competência do Senado Federal para 
suspender a execução de lei ou ato normativo declarado Inconstitucional inciden
talmente pelo STF é aplicável às leis federais e não se estende às leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais, que são de competência dos respectivos 
poderes legislativos. 

63. (CESPE/201 3/Defensor Públlco/DPE/RR) O STF reconhece a legitimidade das 
entidades sindicais de composição heterogênea para o ajuizamento de ADI. 

64. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) A Mesa do Congresso Nacional possui 
legitimidade ativa universal para o ajuizamento de ADI, razão pela qual não ne
cessita demonstrar a denominada pertinência temática. 

65. {CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) Em regra, a concessão de medida liminar 
na ADI possui efeitos repristinatórlos, de modo que a suspensão da eficácia da 
lei impugnada na ação Implicará o retorno provisório da vigência e eficácia da lei 
por ela revogada, até o efetivo julgamento de mérito da ação. 
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66. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/RR) O Poder Legislativo pode exercer o 
controle preventivo de constitucionalidade, mas não o controle repressivo, por ter 
sido adotado no Brasil o denominado controle judiciário ou jurldlco, segundo o 
qual o Poder Judiciário detém exclusividade quanto à aferição da compatibilidade 
da lei ou do ato com a CF. 

67. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.1 Região) É cablvel a oposição de embargos 
de declaração para fins de modulação dos efeitos de decisão proferida em ação 
direta de constitucionalidade. 

68. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) Inexiste inconstitucionalidade por vicio 
formal subjetivo em lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre a 
criação de cargos na administração direta. 

69. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) Conforme a jurisprudência do STF, é 
.permitido ao amicus curiae interpor recurso das decisões proferidas nos processos 
objetivos de controle de constitucionalidade. 

70. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) O controle incidental de constitucio
nalidade de uma lei somente pode ser realizado em face da Constituição vigente, 
e não de Constituição anterior, já revogada. 

71 .  (CESPE/201 3/Julz FederalfTRF 5.ª Região) O veto jurldico é exemplo de controle 
prévio de constitucionalidade, realizado pelo chefe do Poder Executivo quando 
entende ser o projeto de lei contrário ao interesse público. 

72. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) O STF admite a declaração de in
constitucionalidade por arrastamento, também denominada por atração, de decreto 
regulamentar de lei que tenha sido objeto de ADI julgada procedente. 

73. (CESPE/201 3/Julz FederalfTRF 5.ª Região) As associações que congregam ex
clusivamente pessoas jurldicas, as denominadas associações de associações, não 
têm legitimidade, segundo a jurisprudência do STF, para propor a ADI perante o 
tribunal. 

74. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) É cablvel a proposição de ação res
cisória à decisão que julga procedente o pedido em arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, não sendo passivei sua proposição quando o pedido for 
julgado improcedente. 

75. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) Segundo a jurisprudência do STF, não 
se admite o controle preventivo de constitucionalidade em relação a projeto de lei 
ou de emenda constitucional. 

76. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 5.ª Região) O advogado-geral da União será 
sempre citado para a defesa de ato impugnado em ADI, ainda que o STF já tenha 
se manifestado pela inconstitucionalidade em caso semelhante. 
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77. (CESPE/201 3/Julz FederalfTRF 2.• Região) A ação de inconstitucionalidade 
interventiva, que tem como único legitimado ativo o procurador-geral da Re
pública, está fundamentada na violação de um principio sensível por parte de 
estado-membro ou do DF e o seu procedimento não admite a concessão de 
medida liminar. 

78. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) As decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações decla
ratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e á administração pública 
direta e indireta. 

79. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) Segundo a cláusula de reserva de 
plenário, somente pela maioria de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial os tribunais poderão declarar a inconsUtucionalidade de lei ou ato 
normativo, porém não haverá violação da cláusula de reserva de plenário quando 
a decisão de órgão fracionário de tribunal, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste a sua inci
dência no todo ou em parte. 

80. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) Inconstitucionalidade reflexa consiste 
na incompatibilidade de uma norma infralegal, como o decreto nào autônomo 
expedido pelo chefe do Poder Executivo, com uma lei e, por via indireta, com a 
própria CF. Segundo o entendimento do STF a ação direta de Inconstitucionalidade 
é meio Idôneo para verificação de tal vicio. 

81 . (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) O amicus curiae somente pode deman
dar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta 
de julgamento, e a sua participação será autorizada mediante despacho irrecorrível 
do relator nas ações diretas de Inconstitucionalidade; porém a sua participação não 
será cabível no procedimento de controle difuso de constitucionalidade. 

82. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPEITO) Quando o STF julga improcedente o 
pedido deduzido em sede de ação declaratória de constitucionalidade, tal circuns
tância não impede o posterior ajulzamento, por um dos legitimados ativos, de ADI 
com o mesmo objeto. 

83. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPEITO) A arguição de descumprimento de pre
ceito fundamental não pode ter por objeto ato normativo já revogado. 

84. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPEITO) Com fundamento na denominada incons
titucionalidade por arrastamento, o STF pode declarar a inconstitucionalidade de 
norma que não tenha sido objeto do pedido na ADI, sendo a inconstitucionalidade 
declarada não em decorrência da incompalibllldade direta da norma com a CF, 
mas da inconstitucionalidade de outra norma com a qual aquela guarde relação de 
dependência. 
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85. (CESPE/2013/Defensor Públlco/DPE/TO) A entidade de classe de âmbito nacional 
tem legitimidade para propor ADI, sendo necessário, segundo o STF. que a referida 
entidade esteja situada em, pelo menos, três estados da Federação. 

ESAF/MF 

86. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Pode o Superior Tribunal de Justiça, 
no exerclcio do controle de constitucionalidade incidental ou em concreto, declarar 
originalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, 
desde que assim se pronuncie pelo voto favorável dos seus dez membros mais 
antigos. 

87. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Na ação direta de inconstitucionali" 
dada, é admissivel a Impugnação de decretos executivos quando estes representem 
atos de aplicação primária da Constituição. 

88. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) A ação declaratória de constitu
cionalidade pode ser proposta por confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional. 

89. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Compete ao Supremo Tribunal 
Federal processar e julgar, originalmente, a ação direta de inconstitucionalidade de 
lei ou alo normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal .  

90. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Quando o Supremo Tribunal 
Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese. de lei ou ato normativo, citará, 
previamente, Advogado da União ou Procurador da Fazenda Nacional, conforme 
a natureza da matéria, que se manifestará sobre o ato ou texto impugnado. 

91. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Compete a qualquer juiz ou tribunal, 
no primeiro caso desde que inexista pronunciamento sobre a matéria pelo respec
tivo tribunal ou por tribunal superior, decidir no curso de ação sob sua apreciação 
acerca de questão de constitucionalidade suscitada por qualquer das partes. 

92. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Nos expressos termos da Cons
tituição de 1988, compete ao Senado Federal suspender a execução, no todo 
ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal. 

93. (ESAF/2012/Procurador da Fazenda Nacional) Compete a qualquer turma, câmara 
ou seção de tribunal declarar originalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público. 
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94. IESAF/2012/Analista/Mlnlstérlo da Integração) O recurso extraordinário é cablvel 
contra decisão de única ou última instância que, den:re outras hipóteses, contraria 
dispositivo da Ceonstituição Federal. 

95. fESAF/2012/Anal lsta/Mlnlstérlo da Integração) No sistema brasileiro de controle 
judicial de constitucionalidade, apenas os tribunais, órgãos colegiados do Poder 
Judiciário, podem declarar a Inconstitucionalidade de 'el ou ato normativo, devendo 
fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. 

96. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem 
caráter subsidiário, porque a lei expressamente veda a possibilidade de arguição 
de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio 
eficaz de sanar a lesividade. 

97. (ESAF/2012/ACEJMDIC) A respeito da arguição de descumprimento de preceito 
f'Jndamental, os legitimados ativos não são os mesmos para a propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade. 

98. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A respeito da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, da decisão que julgar procedente ou improCBdente o pedido cabe 
recurso, inclusive ação rescisória. 

99. (ESAF/2012/ACEJMDIC) A arguição de descumprimento de preceito fundamental 
não ocorre de forma preventiva perante o Supremo Tribunal Federal, mas repres
siva para reparar lesões a direitos quando causadas pela conduta comissiva ou 
cmissiva de qualquer dos poderes públicos. 

100. (ESAF/2012/ACEJMDIC) O Supremo Tribunal Federal afimou ser "legitima a utilização 
da ação civil pública como instrumento de. fiscalização Incidental de constituclona
li :lade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a 
controvérsia constitucional não se Identifique como objeto único da demanda, mas 
simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal". 

1 01 .  (ESAF/2012/ACE/MDIC) Somente pelo voto de dois terços de seus membros ou 
dos membros do respectivo órgão especial -poderão os tribunais declarar a incons
titucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

1 02. (ESAF/2012/ACE/MDIC) No Brasil o sistema de controle de constilucionalidade 
repressivo judiciário foi somente o concentrado, vez que compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. 

1 03. (ESAF/2012/ACEIMDIC) Antes de declarada a inconsti1ucionalidade por omissão de 
medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência e oportunidade 
para que o Poder competente adote as providências necessárias e, em se tratando 
de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 
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1 04. (ESAF/2012/ACE/MDIC) Os parlamentares são legitimados, mas não os únicos, 
à propositura de mandado de segurança para a defesa do direito liquido e certo 
a um processo legislativo conforme as normas constitucionais e legais. Quando a 
autoria for de parlamentares, o prosseguimento do processo, até decisão final do 
Supremo Tribunal Federal, dependerá da manutenção do autor de sua condição 
de membro do Congresso Nacional. 

105. (ESAF/2012/AFRFB) O controle difuso caracteriza-se por possibilitar a um número 
amplo de interessados impugnar a constitucionalidade de uma norma perante um 
único tribunal. 

1 06. (ESAF/201 2/AFRFB) O controle abstraio permite que um grupo restrito de pessoas 
impugne uma determinada norma. desde que fundamentado em um caso concreto, 
perante qualquer tribunal. 

1 07. (ESAF/2012/AFRFB) O controle concentrado decorre de construção normativa de 
Hans Kelsen e a primeira Constituição a incorporá-lo foi a Constituição Alemã de 
1919, também conhecida como Constituição de Weimar. 

1 08. (ESAF/2012/AFRFB) O Brasil adota o controle difuso e o abstrato desde a Cons
tituição Federal de 1 891 . 

1 09. (ESAF/2012/AFRFB) O controle difuso é fruto de construção jurisprudencial da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, embora alguns autores defendam que deci
sões anteriores já indicavam a possibilidade de o Judiciário declarar uma norma 
contrária à Constituição. 

110. (ESAF/2012/AFRFB) O controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, pode 
ser deflagrado mediante o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade 
perante o STF, o STJ ou qualquer um dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

1 1 1 .  (ESAF/2012/AFRFB) Comporta exceções a regra geral que na declaração judicial 
de inconstitucionalidade de um ato normativo a decisão tem efeito ex tunc. 

112. (ESAF/2012/AFRFB) A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem legiti
midade para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

1 1 3. (ESAF/2012/AFRFB) O controle difuso foi introduzido no Direito Constitucional 
brasileiro com a Constituição de 1988. 

114. (ESAF/2012/AFRFB) Nas decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucio
nalidade, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o STF deve submeter 
sua decisão ao crivo do Senado Federal. 

1 1 5. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que: a decisão do Supremo 
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Tribunal Federal ,  acolhendo-a, deverá ser posteriormente comunicada ao Senado 
Federal, que, por maioria absoluta, poderá suspender a execução, no todo ou em 
parte, do ato ou texto impugnado objeto da decisão. 

116. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que: ela somente será admitida 
se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

117. (ESAF/2014/Audltor Fiscal/Receita Federal) Sobre a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), é correto afirmar que: é um dos instrumentos 
utilizados e admitidos pelo Supremo Tribunal Federal para obstar a tramitação do 
processo legislativo quando eivado de inconstitucionalidade. 

FCC 

118. (FCC/2014/Julz do TrabalhofTRT 18." Região) Súmula vinculante pode ser objeto 
de ação direta de inconstitucionalidade que, se julgada procedente, produzirá eficácia 
contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração pública direta, indireta, nas esferas federal , estadual e municipal. 

119. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 1 8.ª Região) Alo administrativo que contrarie 
súmula vinculante não pode ser objeto de reclamação proposta perante o Supre
mo Tribunal Federal, uma vez que a reclamação é cablvel apenas contra decisão 
judicial, que poderá ser cassada pelo STF. com a determinação de que outra seja 
proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

120. (FCC/2014/Juiz do Trabalho/TRT 18.ª Região) O cabimento do recurso extraordi
nário está sujeito à demonstração da existência de repercussão geral das questões 
discutidas no caso, podendo o STF recusá-lo pela manifestação de dois terços 
dos seus membros. 

121.  (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 18.ª Região) A aprovação de súmula vinculante, 
a qual poderá ser provocada pelos legitimados à propositura da ação direta d e  
inconstitucionalidade, produzirá efeitos vinculantes apenas em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e á Administração pública direta, mas não em relação 
á Administração pública indireta e ao Poder Legislativo. 

122. (FCC/2014/Julz do Trabalho/TRT 18." Região) É vedado ao Superior Tribunal de 
Justiça o exerclcio do controle difuso de constitucionalidade, considerando que 
a competência para processar e julgar o recurso extraordinário é do Supremo 
Tribunal Federal. 

123. (FCC/2014/Assessor Juridico/Trlbunal de Contas - PI) Em 24 de fevereiro da: 

201 1 ,  foi publicada a Súmula Vinculante n.º 32, relativamente ao Imposto sobre ·a 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, com o seguinte teor: "O ICMS não! 
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incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras". Seu enunciado 
não produz efeitos sobre o Legislativo estadual, não constituindo óbice jurldico à 
aprovação de novo diploma legal que autorize a cobrança de ICMS sobre empresa 
seguradora em face da venda de bens salvados de sinistros. 

124. (FCC/2014/Assessor Jurídico/Tribunal de Contas - PI) A concessão de medida 
cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra diploma 
legal determina, como regra geral, a suspensão de eficácia da lei impugnada com 
efeito ex tunc e eficàcia contra todos, restabelecendo a legislação que vigorava 
anteriormente, pois a retroatividade decorrente do provimento cautelar alcança a 
revogação realizada. 

125. (FCC/2014/Assessor Jurfdlco/Trfbunal de Contas - PI) A concessão de medida 
cautelar em sede de. ação direta de inconstitucionalidade proposta contra diploma legal 
determina, como regra geral, a suspensão de eficàcia da lei impugnada com efeito ex 
nunc e eficácia contra todos, restabelecendo, no entanto, a legislação que vigorava 
anteriormente, de modo a não ensejar situação de indesejável vácuo legislativo. 

126. (FCC/2014/Anallsta Legislativo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legisla
tiva - PE) A Constituição da República prevê, como mecanismo de controle de 
constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo, a suspensão. pelo Senado 
Federal, da execução, no todo ou em parte. de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

127. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Judlciárla/TRF 3.0 Região) Em ação civil 
pública, para anulação de contrato administrativo. na qual preliminar invoque a inconsti
tucionalidade de lei municipal, será posslvel, quanto ao controle de constitucionalidade, 
em decisão proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, apenas o exercido da 
modalidade de controle difuso, com efeitos limitados às partes no caso concreto. 

128. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área Judlclãrla/TRT 19.1 Região) Uma das 
Turmas de um Tribunal Regional do Trabalho - TRT, ao julgar recurso interposto 
em reclamação trabalhista. declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de 
artigo de lei federal que seria aplicável à relação trabalhista discutida em julzo. 
Com Isso, manteve Integralmente a condenação imposta pela sentença. Conside
rando que não houve prévia manifestação do plenário ou órgão especial do TRT 
sobre a questão constitucional, nem decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a 
matéria constitucional, a declaração incidental de inconstitucionalidade foi realizada 
incorretamente, uma vez que apenas o plenário ou órgão especial do TRT poderia 
declarar a inconstitucionalidade, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

129. (FCC/2014/Anal ista Judiciário - Oficial de Justiça Avallador/TRT 2.ª Região) 
Caso não seja cabivel a ação direta de inconstitucionalidade proposta, é lícita 
sua conversão em arguição de descumprimento de preceito fundamental com 
base no principio da fungibilidade, caso estejam presentes todos os requisitos 
de admissibilidade desta. 
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1 30. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfTRT 2.ª Região) 
O julzo proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade sobre a incom
pletude ou insuficiência do diploma impugnado ante as exigências Impostas no 
texto constitucional autoriza a conversão da demanda, em face do principio da 
fungibilidade, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

131 .  (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Área JudlclárlafTRT 2.ª Região) No âmbito do 
controle difuso de constitucionalidade praticado no Brasil, a cláusula da reserva de 
plenário não alcança o Supremo Tribunal Federal, em virtude das caracterlsticas 
institucionais que lhe conferem estatura de genulna corte constitucional. 

1 32. (FCC/2014/Procurador Legislativo/Câmara Municipal - SP) Lei municipal que 
viole norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados, 
cujo conteúdo foi reproduzido na Constituição Estadual, poderá ser objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado, 
em face da Constituição Estadual, sendo cablvel recurso extraordinário ao Supremo 
Tribunal Federal contra o acórdao proferido pelo Tribunal local se preenchidos os 
requisitos constitucionais e legais. 

133. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Partido polltico, cujo único representante no Congresso Nacional é suplen
te de Senador no exerclcio do mandato, não tem legitimidade para ajuizar ação 
direta de inconstitucionalidade e açao declaratória de constitucionalidade perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

1 34. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Ao dispor sobre o processamento da ação direta de Inconstitucionalidade 
e da ação declaratória de constitucionalidade, a Lei n.0 9.868/1999 expressamente 
autoriza a realização pelo Supremo Tribunal Federal de audiências públicas para 
ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria, em caso 
de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 
insuficiência das informações existentes nos autos. 

1 35. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do Recife) 
Ao dispor sobre o processamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Lei n.0 
9.868/1999 expressamente autoriza a admissão pelo relator do processo, considerando 
a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, da manifestação de 
outros órgãos ou entidades. Tal permissivo legal acabou por introduzir a figura dos amlci 
curiae no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. A participação dos amici 
curiae em tais processos é, porém, limitada, não lhes sendo reconhecida legitimidade 
para requerer concessão de medida cautelar e oferecer embargos declaratórios, em 
face de decisão de mérito proferida pelo STF. 

1 36. (FCC/2014/Procurador do Munlclplo/PGM - Culabá - MT) O Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou ação direta de inconstituclonali
dade, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), contra d ispositivos de lei estadual 
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que teriam disciplinado m atéria de competência privativa da União, requerendo 
que fosse concedida medida cautelar, com efeitos retroativos, de forma a tornar 
aplicável a legislação anterior existente sobre a matéria. Nessa hipótese, consi
derada a disciplina constitucional e legal da ação direta de Inconstitucionalidade, 
referida ação é admissível. em tese, uma vez que preenche os pressupostos de 
cabimento quanto à legitimidade, ao objeto e à competência para o julgamento, 
e a medida cautelar poderá ser concedida pelo STF, nos termos requeridos pelo 
Conselho Federal da OAB . 

1 37. (FCC/2014/Procurador do Mu nlciplo/PGM - Culabá - Mn O Governador de 
determinado Estado da federação propõe arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF). perante o Supremo Tribunal Federal (STF). contra lei de Mu
niclpio situado em seu território, que autoriza o Municlplo a explorar, diretamente 
ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado. Nesta hipótese, 
considerada a disciplina constitucional e legal aplicável à espécie, a ADPF é inad
misslvel, pois lei m:inicipal não pode ser objeto das ações de controle concentrado 
de competência originária do STF. 

1 38. (FCC/2014/Procurador do Municlplo/PGM - Culabá - MT) É pressuposto da 
edição de súmula vinculante que a matéria que esta tenha por objeto diga res
peito a normas acerca das quais exista. entre órgãos judiciários ou entre esses 
e a administração ;>ública, controvérsia que acarrete grave insegurança jurldica e 
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. 

1 39. (FCC/2014/Procurador do Munlcipio/PGM - Culabá - MT) Contra ato adminis
trativo que aplique os dispositivos legais considerados inconstitucionais a teor de 
súmula vinculante, caberá reclamação para o Supremo Tribunal Federal, exigindo-se 
para seu uso, contudo, o esgotamento prévio das vias administrativas. 

140. (FCC/2014/Audltor Fiscal da Receita Estadual/Secretaria de Estado de Fazenda 
- RJ) Suponha que o Advogado-Geral da União proponha ação direta de incons
titucionalidade (ADIN) perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar 
a constitucionalidade de três artigos de lei estadual do Rio de Janeiro em face 
da Constituição da Repúbica. Conforme a disciplina constitucional a respeito do 
controle de constitucionalidade concentrado, o Advogado-Geral da União não possui 
legitimidade para PfOpor ADIN. 

141 . (FCC/2013/Procurador/Assemblela Legislativa/PB) Em relação ao controle abs
trato de constitucionalidade, á correto afirmar: A arguição de descumprimento de 
preceito fundamental pode ter por objeto lei anterior à Constituição Federal. 

1 42. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslatlva/PB) Em relação ao controle abs
trato de constitucionalidade, é correto afirmar: Somente o Procurador-Geral da 
República pode ajt.izar ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
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143. (FCC/2013/Procurador/Assembleia Legislativa/PS) Em relaçilo ao controle abs
trato de constitucionalidade, é correto afirmar: O Conselho Federal da OAB poderá 
ajuizar ações diretas de Inconstitucionalidade desde que comprovada a pertinência 
temática. 

144. (FCC/201 3/Procurador/Assemblela Legislativa/PS) Em relaçilo ao controle abs
trato de constitucionalidade, é correto afirmar: Compete ao Superior Tribunal de 
Justiça processar e julgar açilo direta de inconstitucional idade interventiva proposta 
pelo Procurador-Geral da República. 

145. (FCC/2013/Analista Judiciário - Execução de MandadosfTRT 9.ª Região) De 
acordo com a Constituição Federal brasileira, em matéria de controle difuso de 
constitucionalidade, o Senado Federal poderá editar uma resolução suspendendo a 
execução, no todo ou em parte, de lei ou alo normativo declarado Inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Esta resoluçilo senatorial terá 
efeitos erga omnes, porém ex nunc, ou seja, a partir da sua publicação. 





Capítu lo 1 4  

DEFESA D O  ESTADO E DAS 
- , 

INSTITUIÇOES D EMOCRATICAS 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/2012/Anallsta JudlcláriofT J/AL) A policia federal detém competência para 
exercer, com exclusividade, as funções de policia judiciária da União. 

2. (CESPE/2012/Anallsta JudlclárlofT J/AL) A decretação pelo presidente da Repúbli
ca de estado de sitio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta 
a agressão armada estrangeira prescinde da autorização do Congresso Nacional. 

3. (CESPE/2012/Anallsta JudlclárlofT J/AL) A competência para legislar sobre ven
cimentos dos membros das policias civil e militar do DF é concorrente, de modo 
que tanto a União quanto o DF podem dispor sobre o tema. 

4. (CESPE/2012/Anallsta J udiciáriofTJ/AL) A supressão do direito de reunião inclui
-se entre as medidas coercitivas cuja adoção se admite na vigência do estado de 
defesa. 

5. (CESPE/201 2/Analista JudiciáriofT J/AL) A decretação do estado de sitio com 
fundamento em comoção grave de repercussão nacional enseja a suspensão da 
liberdade de reunião e da liberdade de locomoção, mas não o estabelecimento 
de restrições em relação à liberdade de imprensa. radiodifusão e televisão. 

6. (CESPE/2012/Analista Judiclário/ST J) Os eclesiásticos estão isentos de prestar 
o serviço militar obrigatório em tempo de paz. 

7. (CESPE/2012/Analista Judiciário/STJ) O departamento de trânsito é um órgão 
que tem atribuições inerentes ao exerclcio da segurança pública. 

8. (CESPE/2012/Juiz/TJ/CE) No estado de defesa e no estado de sitio, as imunidades 
parlamentares não podem ser suspensas. 
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9. (CESPE/2012/JuizfTJ/CE) Considerada a excepcionalidade da medida, o controle 
judicial do estado de defesa abrange o julzo de conveniência e oportunidade quanto 
à prática do ato. 

1 0. (CESPE/2012/Agente de Pollcla/PF) Cabe à Polfcia Federal apurar infrações penais 
que atentem contra os bens, serviços e interesses da administração direta, das 
autarquias e das fundações públicas da União. As policias civis dos estados cabem 
as funções de policia judiciária das entidades de direito privado da administração 
indireta federal. 

11 .  (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) Em 
caso de calamidade de grandes proporções na natureza, pode o presidente da 
República decretar. em local restrito e determinado, o estado de sitio. 

12. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) A 
decretação do estado de defesa pelo presidente da República deve ser precedida 
de autorização do Congresso Nacional. 

13. (CESPE/2014/0utorga de Delegações de Serventia por Remoção/TJ - DF) O 
estabelecimento de remuneração inferior ao salário mlnimo às praças prestadoras 
de serviço militar inicial está em consonância com o texto constitucional. 

14. (CESPE/2014/Cargos de Nlvel Superior/Policia Federal) A Policia Federal, organi
zada e mantida pela União, atua, de forma preventiva e repressiva, no combate a 
certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exerclcio, com exclusividade, 
das funções de policia judiciária da União. 

15. (CESPE/2014/Cargos de Nlvel Superior/Policia Federal) O objetivo fundamental 
da segurança pública, exercida por meio das policias federal ,  rodoviária federal ,  
civis, militares e dos corpos de bombeiros militares, é a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

1 6. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/Pollcla Federal) Na hipótese da ocorrência 
de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
compete à Policia Federal apurar a infração penal. 

1 7. (CESPE/2014/Agente Administrativo/Policia Federal) A Força Nacional de Se
gurança Pública, a Policia Federal e a Policia Rodoviária Federal são órgãos 
destinados ao exercicio da segurança pública no Brasil. 

18. (CESPE/2014/1.º Tenente/Policia Milltar - CE) Na eventualidade de decretação 
de estado de defesa ou de estado de sitio, competirá à mesa do Senado Fede
ral, ouvidos os lfderes partidários, designar comissão composta de cinco de seus 
membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes. 
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19. (CESPE/2014/1 .0 Tenente/Corpo de Bombeiros Militar - CE) Bombeiro militar 
preso em flagrante acusado de homicldio pode, por meio de advogado, peticionar 
liberdade provisória, mas não impetrar ordem de habeas corpus. 

20. (CESPE/2013/Escrlvão da Policia Federal/Policia Federal) A apuração de infra
ções penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se 
no âmbito da competência da Policia Federal. 

21. (CESPE/2013/Escrivão da Policia Federal/Policia Federal) Considere que deter
minada lei ordinária tenha criado órgão especializado em pericia e o tenha inserido 
no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nessa situação, a lei está 
em consonância com a CF, a qual admite expressamente a criação de outros 
órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no 
texto constitucional. 

22. (CESPE/2013/Julz/TJ/MA) Na vigência do estado de sitio, as Imunidades parla
mentares não podem ser suspensas. 

23. (CESPE/2013/Julz/T J/MA) Caso ocorra agressão estrangeira no intervalo das 
sessões legislativas, o presidente da República poderá decretar o estado de sitio 
sem a prévia autorização do Congresso Nacional. 

24. (CESPE/201 3/Juiz/TJ/MA) A Policia Rodoviária Federal é órgão permanente, orga
nizado e mantido pela União, destinado ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, com competência para as funções de policia judiciária. 

25. (CESPE/201 3/Julz/T J/MA) Na vigência de estado de defesa, o decreto editado pelo 
presidente da República estabelecerá, como prazo máximo de duração da medida, 
trinta dias, o qual será submetido à aprovação da maioria absoluta do Congresso 
Nacional, sendo viável uma prorrogação por Igual período, dispensando-se, nessa 
hipótese, nova deliberação do Congresso Nacional. 

26. (CESPE/2013/Julz Federal/TRF 5.ª Região) O decreto que instituir o estado de 
defesa pode indicar, como medida coercitiva. a busca e apreensão em domicílio. 

27. (CESPE/2013/Juiz Federal/TRF 5." Região) O rol dos órgãos encarregados do 
exerc!cio da segurança pública, previsto constitucionalmente, é taxativo e,  segundo 
o STF, os estados-membros e o DF devem observá-lo. 

28. (CESPE/201 3/Anallsta Judiclãrlo/TRT 1 0.• Região) O estado de sítio é medida 
mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, diferentemente 
do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para 
que possa ser decretado pelo presidente da República. 
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29. (CESPE/2013/Anallsta JudlclárlofíRT 10.• Região) O Congresso Nacional deixará 
de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. 

30. (CESPE/2013/Anallsta Judlclárlo/TRT 10.• Região) O estado de defesa e o es
tado de sitio são medidas excepcionais previstas no texto constitucional e visam 
à restauração da ordem em momentos de crise. 

ESAF/MF 

31. (ESAF/2012/Anallsta/Mlnlstérlo da Integração) Cabe ao Presidente da República, 
ouvidos os Conselhos da República. e de Defesa Nacional, e mediante prévia 
autorização do Congresso Nacional, decretar estado de defesa nas hipóteses e 
l imites constitucionais. 

32. (ESAF/2012/AFRFB) O Estado de Sitio e o Estado de Defesa são institutos pre
vistos no Texto Constitucional de 1 988 e adotados em situações extremas. Sobre 
eles, é correto afinnar que cabe ao governador do Estado, com a autorização da 
Assembleia Legislativa, decretar o Estado de Sitio no âmbito do Estado respectivo. 

33. (ESAF/2012/AFRFB) O Estado de Sitio e o Estado de Defesa são institutos pre
vistos no Texto Constitucional de 1 988 e adotados em situações extremas. Sobre 
eles, é correto afirmar que na vigência de Estado de Sitio, é suspenso qualquer 
procedimento em processo de cassação de Deputado ou Senador. 

34. (ESAF/2012/AFRFB) O Estado de Defesa e o Estado de Sitio somente podem 
ser decretados após deliberação por maioria absoluta do Congresso Nacional. 

FCC 

35. (FCC/2014/Procurador do Munlciplo/PGM - Culabá - MT) Dentre as medidas 
passiveis de adoção na vigência do estado de sitio decretado em caso de comoção 
grave de repercussão nacional, não se inclui a possibilidade de restrição relativa 
à busca e apreensão em domicilio. 

36. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslativa/PB) O decreto que instituir o estado 
da defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem 
abrangidas e Indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigora
rem, dentre as seguintes: restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no 
selo das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica 
e telefônica. 

37. (FCC/2013/Procurador/Assemblela Leglslativa/PB) O decreto que instituir o estado 
de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem 
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abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigo
rarem, dentre as seguintes: restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida 
no seio das associações. sigilo de correspondência, inviolabilidade domiciliar, sigilo 
de comunicação telegráfica e telefônica. 





CESPE/UnB 

Ca pítu lo 1 5  

FINANÇAS PÚBLICAS 

1 .  (CESPE/2013/Auditor Fiscal d o  Trabalho/Ministério d o  Trabalho e Emprego) A 
evolução ocorrida nas funções do orçamento. que deixou de ser um mero instru
mento de autorização para se tornar ferramenta de auxilio efetivo da administração, 
gerou um novo principio, o da programação. 

2. (CESPE/2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) O orçamento fiscal engloba os impostos e as despesas da administração 
pública, incluindo as fundações mantidas pelo Estado e pelos três poderes. 

3. (CESPE/2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) No modelo de integração entre planejamento e orçamento, o orçamento 
anual constitui instrumento de longo prazo que operacionaliza os programas de 
caráter nacional, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado. 

4. (CESPE/2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) O PPA estabelece as diretriz_E3s e os objetivos da administração pública fe
deral para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas 
relativas aos programas de educação continuada. 

5. (CESPE/2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) O projeto de lei do plano plurianual (PPA) define as prioridades do governo 
por um perlodo de quatro anos e deve ser enviado pelo presidente da República 
ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. 

6. (CESPE/2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) As funções do orçamento da seguridade soclal incluem a de reduzir desi
gualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 
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1. (CESPEJ2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) Cabe ao Tribunal de Contas da União emitir parecer sobre as emendas 
apresentadas ao projeto de Lei Orçamentària Anual. 

8. (CESPEJ2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) O orçamento de investimentos de empresas em que o Estado não detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto integrarà a 
Lei Orçamentària Anual. 

9. (CESPEJ2013JAnalista do MPU - Especlalidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) As unidades orçamentàrias ou administrativas poderão transferir para outras 
unidades o poder de utilizaçi:lo dos créditos que lhes lenham sido dotados ou 
transferidos, independentemente de determinação na LOA. 

1 0. (CESPEJ2013/Analista do MPU - Especialidade: Planejamento e Orçamento/ 
MPU) Na Lei Orçamentària Anual, a autorizaçi:lo, para a abertura de créditos su
plementares é exceçao ao principio orçamentàrio da não afetaçi:lo de receita. 

1 1 .  (CESPEJ2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Finanças e Controle/MPU) O 
orçamento é um instrumento que auxilia no desenvolvimento das pollticas públicas, 
uma vez que permite identificar e avaliar o gasto público ao controlar as informações 
de despesas de custeio e de capital da União, dos estados-membros, do Distrito 
Federal e dos munlclpios. 

12. (CESPEJ2013/Anallsta do MPU - Especialidade: Finanças e Controle/MPU) 
O PPA não é considerado instrumento impeditivo do aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa, desde que o ordenador da 
despesa declare que o aumento tem adequaçao orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual. 

1 3. (CESPEJ2013JAnalista do MPU - Especialidade: Finanças e Controle/MPU) A 
previsoo expressa no PPA consigna regularidade a uma dotaçi:lo para investimento 
com duraçi:lo superior a um exerclcio financeiro. 

1 4. (CESPEJ2013JJuiz Federal/TRF 2." Região) O Banco Central do Brasil poderà 
comprar e vender tltuios de emlssao do Tesouro Nacional, com o objetivo de 
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros, bem como conceder empréstimos 
a qualquer órgão ou entidade que não seja institulçao financeira. 

1 5. (CESPEJ2013/Juiz Federal/TRF 2." Região) Segundo o principio da legalidade, 
a lei orçamentária anual não · poderá conter dispositivos estranhos á previsao da 
receita e à fixação das despesas, incluindo-se nessa proibição a autorizaçao para 
a abertura de crédito suplementar:: · 
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1 6. (CESPE/2013/Juiz FederalfTRF 2.ª Região) A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despesas imprevislveis e urgentes. como 
as decorrentes de guerra, comoção ou calamidade pública, porém não caberá ao 
Poder Judiciário a análise desses requisitos. 

17.  (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.ª Região) O plano plurianual, as diretrizes or
çamentárias e os orçamentos anuais integram o sistema orçamentário, sendo que 
as leis que versem sobre esses temas serão de iniciativa do Poder Executivo. 

18. (CESPE/2013/Juiz FederalfTRF 2.ª Região) Embora o Sistema Financeiro Nacional 
deva ser regulado por lei complementar, o STF sumulou o entendimento de que 
a norma que limitava a taxa de juros reais a 1 2% ao ano tinha eficácia plena. 

19. (CESPE/2012/Anallsta Leglslatlvo/Câmara dos Deputados) Incorrerá em crime de 
responsabilidade a autoridade que determinar a realização de investimento público 
cuja execução ultrapasse um exercicio financeiro se não houver prévia inclusão 
no plano plurianual ou lei que autorize a inclusão. 

20. (CESPE/20121Anallsta Legislativo/Câmara dos Deputados) Aplica-se tanto ás 
pessoas de direito público quanto ás de direito privado, como as empresas públi
cas e as sociedades de economia mista, a regra constitucional que condiciona á 
existência de autorização especifica na LDO a concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da administração pública 
direta ou indireta. 

21 .  (CESPE/20121Anallsta Legislativo/Câmara dos Deputados) A competência da 
União para emitir moeda deve ser exercida exclusivamente pelo Banco Central do 
Brasil, instituição á qual é vedado conceder, direta ou indiretamente, empréstimos 
ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição 
financeira. 

22. (CESPE/20121Auditor de Controle ExternofTCE/ES) Devem constar de lei com
plementar as disposições acerca de dívida pública interna e externa, excetuando-se 
as relativas a autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder 
público. 

23. (CESPE/2012fTécnlco de Controle ExternofTCU) É vedada, em qualquer hipótese, 
a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de 
capital. 

24. (CESPE/2012fTécnlco de Controle ExternofTCU) Para que um projeto de lei 
relativo ao orçamento anual seja aprovado, é suficiente que seja apreciado pela 
Câmara dos Deputados. 
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25. (CESPE/2012fTécnlco de Controle ExtemofTCU) i: cablvel que lei complementar 
estabeleça normas referentes às condições para a Instituição e funcionamento de 
fundos. 

26. (CESPE/2012/Julz/TJ/AC) A administração pública está impedida de realizar in
vestimentos cuja execução ultrapasse um exerclcio financeiro, salvo mediante o 
remanejamento de recursos oriundos da anulação de despesa. 

27. (CESPE/2012/Julz/TJ/AC) Cabe a uma comissão mista de deputados e senadores 
emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias e ao orçamento anual, sendo competência da Comissão de Fiscali
zação e Controle do Senado Federal exercer o acompanhamento e a fiscalização 
orçamentária, bem como emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente 
pelo presidente da República. 

28. (CESPE/2012/Julz/TJ/AC) O BACEN pode comprar e vender titules de emissão 
do Tesouro Nacional e dos estados e pode conceder-lhes empréstimos. com o 
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

29. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPE/RR) O PPA e os orçamentos anuais serão 
estabelecidos por leis de iniciativa do Poder Executivo; as diretrizes orçamentárias, 
por sua vez, podem ser determinadas por decreto do Poder Executivo, atendidos 
os critérios definidos na lei que estabelece o PPA. 

30. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPE/RR) As disponibilidades de caixa da União, 
assim como as dos estados, do DF e dos municlpios, serão obrigatoriamente 
depositadas no Banco Central do Brasil. 

31. (CESPE/2012/Promotor de Justlça/MPE/RR) Antes de ser apreciado pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, o projeto de lei relativo ao orçamento anual, 
entre outros projetos, será objeto de exame por uma comissão mista permanente 
de senadores e deputados, à qual caberá a emissão de parecer. 

32. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MTE) No momento da promulgação da lei 
orçamentária anual, encerra-se a participação do Congresso Nacional no ciclo 
orçamentário. 

33. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MTE) A Constituição Federal de 1988 (CF) 
pennite a realização de operação de crédito que exceda o montante das despe
sas de capital, se essa operação for aprovada pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta. 

34. (CESPE/2014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) Determinados dispo
sitivos legais podem afetar o comportamento da receita ou da despesa pública 
prevista no projeto de lei orçamentária anual (LOA). Com vistas a dar ao Poder 
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Legislativo uma visão desse efeito, a CF determina que, junto ao projeto de LOA, 
seja encaminhado ao Poder Legislativo um demonstrativo dos efeitos das Isenções, 
de forma regionalizada. 

35. (CESPE/2014/Anallsta Adminlstratlvo/ICMBIO) A lei de diretrizes orçamentárias 
(LDO) será acompanhada pelo anexo de riscos fiscais, que abrangem os riscos 
capazes de afetar as contas públicas e suas providências. 

36. (CESPE/2014/Anallsta Admlnlstrativo/ICMB.10) O perlodo do plano plurianual 
(PPA) coincide com o perlodo do mandato do chefe do Poder Executivo. 

37. (CESPE/2014/Contador/MTE) A Constituição Federal de 1988 (CF) veda a vin
culação da receita de tributos e contribuições de competência federal a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação de alguns 
impostos, elencados em rol taxativo, para as finalidades estabelecidas no texto 
constitucional. 

38. (CESPE/2014/Contador/MTE) O projeto de lei do plano plurianual é de Iniciativa 
do chefe do Poder Executivo e deve ser enviado ao Congresso Nacional até o 
dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. 

39. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratívo/CADE - Ministério da Justiça) O papel 
desempenhado pela fel de diretrizes orçamentárias é de fundamental importância 
para a integração entre o plano plurianual e o orçamento anual. 

40. (CESPE/2014/Promotor de Justiça/MPE - AC) Em razão da proibição constitucional 
de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, não podem os 
estados vincular a fundo estadual de fomento á cultura percentual de sua receita 
tributária liquida. 

41. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) De acordo com a C F, não se 
pode vincular a receita de impostos estaduais a despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. 

42. (CESPE/2014/Agente Admlnistratlvo/MDIC} Durante o exerclcio financeiro, a lei 
orçamentária anual pode ser retificada devido a aprovação de créditos adicionais 
suplementares, especiais ou extraordinários. 

43. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MDIC) O orçamento público é um documento 
contábil e financeiro desvinculado do planejamento governamental. 

44. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MDIC) O envio, pelo Poder Executivo, da 
proposta orçamentária anual ao Poder Legislativo independe da aprovação e pu
blicação da lei de diretrizes orçamentárias. 
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45. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) O instrumento legislativo exigido pela CF, 
na esfera federal, para dispor sobre normas de finanças públicas é sempre a lei 
complementar. 

46. (CESPE/2014/Agente Adminlstratlvo/MDIC) A compatibilidade com o plano plu
rianual e com a lei de diretrizes orçamentárias é condição necessária para a 
aprovação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual. 

47. (CESPE/2014/Agente Admlnlstratlvo/MDIC) Uma obra cuja execução esteja limi
tada a um exercício financeiro poderá ser Iniciada sem a sua prévia inclusão no 
plano plurianual. 

48. (CESPE/2014/Anallsta Técnico-Adminlstratlvo/MDIC) O principio orçamentário 
da legalidade é estabelecido pela norma con·st1tucional segundo a qual é vedada 
a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas 
de capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito autorizadas com 
finalidade precisa, mediante créditos suplementares ou especiais aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta. 

49. (CESPE/2014/Anallsta Técnico-Administratlvo/MDIC) Se o Poder Executivo 
não apresentar o projeto de lei de d iretrizes orçamentárias no prazo estabelecido 
pela legislação pertinente, será vedado ao Poder Legislativo ou a qualquer de 
seus membros a elaboração e apresentação de projeto de lei que trate desse 
assunto. 

50. (CESPE/201 3/AFCE/TCU) Configura crime de responsabilidade a realização de 
investimento público cuja execução ultrapasse um exercicio financeiro, caso a 
inclusão desse Investimento não tenha sido feita no plano plurianual e inexista lei 
que autorize essa inclusão. 

51. (CESPE/2013/AFCE/TCU) Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o 
plano plurianual são disciplinados por leis cuja iniciativa é do Poder Executivo. 

ESAF/MF 

52. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
O objeto precipuo das finanças públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja, 
aquela desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar 
recursos para o custeio dos serviços públicos. 

53. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças
\
e Controle/Secretaria do Tesouro Naclonal) 

A atividade financeira do Estado desenvolve-se em quatro áreas afins: receita 
pública, despesa pública, orçamento público e crédito público. 
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54. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo 
Banco Central. 

55. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
O Banco Central pode conceder empréstimos à entidade que não seja instituição 
financeira. 

56. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
O depósito da remuneração de servidor público estadual só pode ser realizado 
em instituição financeira estatal, ressalvados os casos previstos em lei federal.  

57. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
A lei orçamentária federal anual compreenderá: o orçamento fiscal referente aos 
Poderes da União; o orçamento das despesas de custeio das empresas estatais; 
e o orçamento da seguridade social. 

58. (ESAF/201 3/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
A lei orçamentária anual não conterá qualquer dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa. 

59. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda - Secretaria 
Executiva) A Lei Orçamentária Anual é peça que contém a previsão de receitas 
e a fixação das despesas públicas para um exerclcio financeiro, além de dispor 
acerca de alterações na legislação tributária. 

60. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda - Secretaria 
Executiva) De acordo com o principio da universalidade, todas as despesas e recei
tas da Administração Pública devem estar previstas na lei orçamentária anual, com 
exceção dos tributos criados posteriormente à aprovação dessa peça orçamentária. 

61 . (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda - Secretaria 
Executiva) O plano plurianual deve espelhar o planejamento das atividades go
vernamentais, estabelecendo, de forma nacional, as diretrizes, objetivos e metas 
da Administração. 

62. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda - Secretaria 
Executiva) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o orçamento fiscal, o 
orçamento de investimento das empresas em que a União detém maioria do capital 
social e o orçamento da seguridade social. 

63. (ESAF/2013/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda - Secretaria 
Executiva) O principio da exclusividade impede que a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias contenha dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
excetuando-se a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito. 
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64. (ESAF/2012/Asslstente Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) As emen
das ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatlvels com o plano plurianual. 

65. (ESAF/2012/Asslstente Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) A lei 
orçamentária anual é de iniciativa do Executivo, enquanto que o plano plurianual 
e a lei de diretrizes orçamentárias são de iniciativa do Poder Legislativo. 

66. (ESAF/2012/Asslstente Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) A lei que 
instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma nacional, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

67. (ESAF/2012/Asslstente Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) É correto 
afirmar, quanto ao orçamento público, que na forma da lei, pode haver realização 
de despesa e assunção de obrigaÇôes diretas que excedam os créditos orçamen
tários ou adicionais. 

68. (ESAF/2012/Asslstente Técnico-Administrativo/Ministério da Fazenda) A lei de 
diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exerclcio financeiro subse
quente, orientará a elaboração do plano plurianual, disporá sobre as alteraÇôes na 
legislação tributária e estabelecerá a polltica de aplicação das agências financeiras 
de fomento. 

69. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da integração Nacional) 
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão. 

70. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
Sobre a disciplina constitucional das finanças públicas e do controle externo con
cernente á fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é incorreto afirmar que 
incumbem ás leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecer o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 

71.  (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
A lei orçamentária anual da União compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento 
de investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social. 

72. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ás diretrizes orçamentárias, aos 
orçamentos anuais e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, sendo-o inicialmente por uma comissão mista de deputados 
e senadores. 
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73. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
É admitida a abertura de crédito orçamentário extraordinário para atender a des
pesas previsiveis, cujo emprego financeiro deve ser urgente quando necessário, 
referidas ao gerenciamento de riscos e desastres. 

74. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
A edição pelo Presidente da República de medida provisória é o meio legislativo 
mais adequado à abertura de crédito orçamentário extraordinário para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública. 

75. (ESAF/2012/Anallsta Técnico-Administrativo/Ministério da Integração Nacional) 
Os créditos orçamentários adicionais são o instrumento financeiro-público adequado 
ao suprimento de despesas previsiveis ou imprevisíveis referidas ao gerenciamento 
de riscos e desastres. 

76. (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) A Constituição da República dedica um ca
prtulo às finanças públicas. Sobre o tema, é correto afinnar que não é só o Banco 
Central do Brasil que tem a atribuição de exercer a competência constitucional de 
emitir moeda. 

77. (ESAF/2010/Analista Técnlco/SUSEP) O Banco Central pode conceder emprés
timos a instituições financeiras, inclusive a órgãos do governo. que não seja 
instituição financeira, exceto ao Tesouro Nacional. 

78. (ESAF/201 0/Analista Técnlco/SUSEP) O sistema orçamentário trazido na Consti
tuição da República de 1 988 instituiu a possibilidade de um sistema integrado de 
planejamento/orçamento-programa, de sorte que o orçamento fiscal, os orçamentos 
de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social passam a 
constituir etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social. 

79. (ESAF/201 0/Anallsta Técnlco/SUSEP) A lei orçamentária anual não poderá conter a 
autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações 
de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

80. (ESAF/201 0/Anallsta Técnlco/SUSEP) A Constituição não permite a transpo
sição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de  
programação para outra ou  de um órgão para outro, ainda que haja prévia 
autorização legislativa. 

81 . (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é 
correto afinnar que o dispositivo constitucional que trata da participação do capital 
estrangeiro nas instituições financeiras independe de lei complementar. 

82. (ESAF/2010/Analista Técnlco/SUSEP) Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é 
correto afinnar que a exigência de leis complementares na Constituição também 
se aplica às relações negociais entre bancos e clientes. 
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83. (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é 
correto afirmar que o dispositivo constitucional que trata das cooperativas de crédito 
não depende de regulamentação por lei complementar. 

84. (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) A Constituição da República dedica um ca
pitulo às finanças públicas. Sobre o tema, é correto afirmar que não é só o Banco 
Central do Brasil que tem a atribuição de exercer a competência constitucional de 
emitir moeda. 

85. (ESAF/201 0/Anallsta Técnlco/SUSEP) O Banco Central pode conceder emprés
timos a Instituições financeiras, inclusive a órgãos do governo, que não seja 
instituição financeira, exceto ao Tesouro Nacional. 

86. (ESAF/2010/Anallsta Técnico/SUSEP) O sistema orçamentário trazido na Cons
tituição da República instituiu a possibilidade de um sistema integrado de plane
jamento/orçamento-programa, de sorte que o orçamento fiscal, os orçamentos de 
investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social passam a constituir 
etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social. 

87. (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) A lei orçamentária anual não poderá conter a 
autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações 
de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

88. (ESAF/2010/Anallsta Técnlco/SUSEP) A Constituição da República dedica um 
capitulo às finanças públicas. Sobre o tema, é correto afirmar que a Constituição 
não permite a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, ainda que 
haja prévia autorização legislativa. 

89. (ESAF/2010/Anallsta - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Va
lores Moblllárlos) O Plano Plurianual possui status de lei complementar. 

90. (ESAF/2010/Anallsta - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Valo
res Mobiliários) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende o orçamento fiscal, 
o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social. 

91. (ESAF/2010/Anallsta - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Va
lores Moblllárlos) O Poder Executivo deve publicar, até trinta dias após o encer
ramento de cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

92. (ESAF/2010/Anallsta - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Va
lores Mobiliários) O Plano Plurianual compreende as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exerclcio 
financeiro subsequente. 
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93. (ESAF/201 O/Analista - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Va
lores Mobiliários) Os orçamentos fiscal e de investimento das estatais possuem, 
entre outras, a função de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. 

94. (ESAF/201 0/Anallsta - Planejamento e Execução Financeira/Comissão de Valo
res Mobiliários) Acerca do orçamento público, em face dos parâmetros da polltica 
fiscal, é correto afirmar que é permitido consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

FCC 

95. (FCC/2013/Tltular de Serviços de Notas e de ReglstrosfT JIPE) O exerclcio 
financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do

. 
plano pluria

nual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual devem ser 
regulamentados por lei complementar. Referidas leis são de iniciativa exclusiva do 
Congresso Nacional. 

96. (FCC/2013/Tltular de Serviços de Notas e de ReglstrosfT JIPE) O exerci cio 
financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano pluria
nual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual devem ser 
regulamentados por lei complementar. O Presidente da República pode solicitar a 
delegação para elaboração dessas leis ao Congresso Nacional através da chamada 
delegação externa corporis. 

97. (FCC/2012/Agente de Fiscalização FlnancelrafTCE/SP) Em matéria orçamentária, 
a Constituição da República autoriza, desde que haja prévia autorização legislativa, 
a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

98. (FCC/2012/Agente de Fiscalização FlnancelrafTCE/SP) Em matéria orçamentária, 
a Constituição da República autoriza, desde que haja prévia autorização legislativa, 
a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra ou de um órgão para outro. 

99. (FCC/2011/Procurador Especial de ContasfTCM/BA) Em matéria orçamentária, 
a Constituição da República veda a vinculação da receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, exceto nos casos de destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

1 00. (FCC/2011/Procurador Especial de ContasfTCM/BA) Em matéria orçamentária, 
a Constituição da República veda a realização de investimento cuja execução 
ultrapasse um exerclclo financeiro, sob pena de crime de responsabilidade. 

101 .  (FCC/2011/Procurador Especial de ContasfTCM/BA) Em matéria orçamentária, 
a Constituição da República veda a inclusão na lei anual de dispositivo estranho 
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à previsão da receita e à fixação da despesa, não estando compreendida na 
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

102. (FCC/2011/Procurador Especial de ContasfTCM/BA) Em matéria orçamentária, a 
Constituição da República veda a edição de medida provisória para (! abertura de 
crédito extraordinário, que somente será admitida mediante autorização legislativa. 
para atender a despesas imprevislveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública. 

103. (FCC/2011/Procurador/PGE/MT) Em matéria de finanças públicas, a Constituição da 
República veda ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao 
Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. 

104. (FCC/2011/Procurador/PGE/MT) Em matéria de finanças públicas, a Constituição 
da República veda a inclusão na lei orçamentária anual de dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, compreendida na proibição a autori
zação para contratação de operações de crédito. 

1 05. (FCC/2011/Procurador/PGE/MT) Em matéria de finanças públicas, a Constituição 
da República veda a instituição de fundos de qualquer natureza. 

106. (FCC/2014/Audltor Fiscal de Controle ExternofTrlbunal de Contas - PI) Consi
derando as normas constitucionais sobre finanças públicas, são excepcionados da 
vedação de concessão ou utilização de créditos Ilimitados os créditos extraordinários 
para atender despesas imprevislveis e urgentes. 

1 07. (FCC/2014/Assessor JuridlcofTrlbunal de Contas - PI) Ao dispor sobre as finanças 
públicas, a Constituição não Impede que lei autorize os Estados e os Municlpios 
a promover o depósito da remuneração de seus servidores públicos em instituição 
financeira privada. 

108. (FCC/2014/Anallsta Leglslatlvo - Consultoria Legislativa/Assembleia Legislativa 
- PE) Ao disciplinar os projetos de leis orçamentárias, a Constituição da República 
estabelece, relativamente ao poder de emenda parlamentar, que as emendas serão 
apresentadas perante Comissão mista permanente, que sobre elas emitirá parecer, 
e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

1 09. (FCC/2014/Anallsta Judiciário - Oficial de Justiça AvalladorfTRT 2.• Região) 
Entre as providências admitidas pelo texto constitucional para que União, Estados 
e Municlpios atendam aos limites definidos para despesa com pessoal ativo e 
inativo encontra-se a exoneração dos servidores não estáveis, considerados assim 
aqueles admitidos na Administração direta, autárquica e fundacional, sem concurso 
público de provas ou de provas e tltulos após o dia 5 de outubro de 1 983. 



Ca pítu lo 1 6  
..... 

ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA 

CESPE/UnB 

1 .  (CESPE/201 2/Advogado/AGU) Não ofende o principio da livre-iniciativa edição de 
lei que regule a polltica de preços de bens e serviços em face da configuração 
de circunstância em que o poder econômico, com vistas ao aumento arbitrário dos 
lucros, atue de forma abusiva. 

2. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) A ordem econômica 

deve buscar o atendimento do principio da dignidade humana. 

3. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) O principio da livre

-iniciativa se aplica ao Estado. 

4. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Públlco/TC - PB) Pelo principio da livre 

concorrência, garante-se que o Estado não deve Intervir no mercado. 

5. (CESPE/2014/Promotor de J ustlça/MPE - AC) Em razão do regime de livre 
mercado estabelecido na CF, é vedado ao Estado explorar diretamente atividade 

econômica. 

6. (CESPE/2014/Advogado/Sabesp - SP) Sobre a Ordem Econômica e Financeira, 
nos termos preconizados pela Constituição Federal e os prlnclpios gerais da ativi
dade econômica; admite-se, em qualquer hipótese, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado. 

7. (CESPE/201 3/AFCE/TCU) Como agente regulador da atividade econômica, o Es

tado exerce atividades fiscalizatórlas e de incentivo para o setor público, mas, em 

atenção ao principio da livre concorrência, está impedido de executar funções de 

caráter normativo ou de planejamento que interfiram na atividade econômica. 
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a. (CESPE/2013/AFCE/TCU) As empresas de pequeno porte constituldas sob as leis 
brasileiras, cuja sede e cuja administração encontrem-se no pais, poderão gozar 
de tratamento diferenciado, sem que as vantagens concedidas a essas empresas 
constituam antinomia com o principio da livre concorrência. 

9. (CESPE/2013/Julz FederallTRF 2.• Região) O Banco Centrai do Brasil poderá 
comprar e vender tltulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de 
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros, bem como conceder empréstimos 
a qualquer órgão ou entidade que não seja Instituição financeira. 

1 0. (CESPE/201 3/Julz Federal/TRF 2.• Região) Segundo o principio da legalidade, 
a lei orçamentária anual não poderá conter dispositivos estranhos à previsão da 
receita e à fixação das despesas, Incluindo-se nessa proibição a autorização para 
a abertura de Crédito suplementar. 

11 .  (CESPE/2013/Julz FederallTRF 2.• Região) A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despesas lmprevislveis e urgentes, como 
as decorrentes de guerra, comoção ou calamidade pública, porém não caberá ao 
Poder Judiciário a análise desses requisitos. 

1 2. (CESPE/201 3/Julz Federal/TRF 2.• Região) O plano plurianual, as diretrizes or
çamentárias e os orçamentos anuais integram o sistema orçamentário, sendo que 
as leis que versem sobre esses temas serão de iniciativa do Poder Executivo. 

1 3. (CESPE/2013/Julz FederallTRF 2.• Região) Embora o SFN deva ser regulado por 
lei complementar, o STF sumulou o entendimento de que a norma que limitava a 
taxa de juros reais a 1 2% ao ano tinha eficácia plena. 

- - ' t1 \  
14. (CESPE/2013/Julz FederallTRF 2.• Região) Os 'gpstores locais d o  SUS poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de processo seletivo público, porém caberá à legislação federal dispor sobre 
o regime jurldico e o piso salarial profissional nacional de tais agentes. 

1 5. (CESPE/2013/Juiz Federal/TRF 2.• Região) A educação é direito de todos e dever 
do Estado, devendo este garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 
quatro aos dezessete anos de Idade, porém as universidades gozam de autonomia 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o que autoriza as universidades 
públicas ·cobrarem taxa de matricula. 

16. (CESPE/201 3/Julz FederallTRF 2.• Região) A justiça desportiva não integra o 
Poder Judiciário, competindo-lhe dirimir as controvérsias relativas à disciplina e 
às competições desportivas, e, por isso, os magistrados poderão cumular suas 
funções com as da justiça desportiva, desde que haja compatibilidade de horários. 
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17. (CESPE/2013/Julz FederalfTRF 2.• Região) A proteção à livre concorrência é um dos 
principias orientadores da ordem econômica, e, segundo entendimento do STF, o privi
légio de entrega de correspondência da ECT - empresa pública - viola tal principio. 

18. (CESPE12013/Julz Federal!TRF 2.• Região) Ao disciplinar a polltica urbana, a CF 
estabelece que a propriedade privada deve cumprir sua função social, motivo pelo 
qual é perfeitamente admlsslvel que o poder público fixe adicional progressivo do 
IPTU em função do número de imóveis do contribuinte. 

1 9. (CESPE12012/Julz!TJ/AC) Estão sujeitas ao regime jurldico próprio das empresas 
privadas, quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributários, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens, mas não as que prestam serviços. 

20. (CESPE12012/Julz!TJ/AC) A CF estabelece o monopólio da União na pesquisa e 
lavra das jazidas de petróleo e gás natural, permitindo, entretanto, a contratação 
de empresas estatais e privadas para a realização dessas atividades, observadas 
as condições estabelecidas em lei. 

21. (CESPE12011/Julz!TRF 2.• Região) O Estado é o agente normativo e regulador 
da atividade econômica, cabendo-lhe exercer, de forma determinante, as funções 
de incentivo e planejamento para os setores público e privado. 

ESAF/MF 

22. (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Audltor Fiscal da Receita Fe
deral AFRF) A ordem econômica e financeira rege-se, entre outros, pelo principio 
da função econômica da propriedade. 

23. (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Audltor Flscal da Receita 
Federal AFRF) A lei disciplinará, com base no interesse social, os investimentos 
de capital estrangeiro. incentivando os reinvestimentos. 

24. (ESAF/2009/Secretarla da Receita Federal - SRF/Audltor Flscal da Receita 
Federal AFRF) O Sistema Financeiro Nacional abrange as cooperativas de crédito. 

25. (ESAF/2013/Anallsta de Finanças e Controle/Secretaria do Tesouro Nacional) 
É função do Estado a realização de forma direta e exclusiva das necessidades 
de natureza essencial, tais como saneamento e transporte. 

FCC 

26. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) São fundamefif 

tos da ordem econômica na Constituição Federal: a redução das desigualdade�: 
• ': •'t .. . / .- -.1 .. ·.. . ' ... � 

regionais e sociais e a função social da propriedade. 
· ··· · "" -- : ·:�i:h.� 
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27. (FCC/2013/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) São fundamen
tos da ordem econômica na Constituição Federal: a função social da propriedade 
e a livre concorrência. 

28. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) São funda
mentos da ordem econômica na Constituição Federal: a defesa do consumidor e 
a propriedade privada. 

29. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) São fundamen
tos da ordem econômica na Constituição Federal: a defesa do meio ambiente e a 
defesa do consumidor. 

30. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) São funda
mentos da ordem econômica na Constituição Federal: a valorização do trabalho 
humano e a livre-iniciativa. 

31 . (FCC/2013/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) O regime 
constitucional destinado ao Sistema Financeiro Nacional obsta que lei ordinária 
federal estabeleça disciplina destinada aos servidores do Banco Central. 

32. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) O regime 
constitucional destinado ao Sistema Financeiro Nacional não veda que medida 
provisória disponha sobre a participação de capital estrangeiro em cooperativas 
de crédito. 

33. (FCC/201 3/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) O regime 
constitucional destinado ao Sistema Financeiro Nacional impede que os Municí
pios legislem sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias 
estabelecidas em seus territórios. 

34. (FCC/2013/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) O regime consti
tucional destinado ao Sistema Financeiro Nacional obsta que medida provisória atribua 
ao cargo de Presidente do Banco Central a condição de Ministro de Estado, em virtude 
de se tratar da chefia da Instituição pública competente para a formulação da politica 
monetária do Pais e que constitui peça angular do Sistema Financeiro Nacional. 

35. (FCC/2013/Anallsta de Procuradoria/Procuradoria do Estado/BA) O regime 
constitucional destinado ao Sistema Financeiro Nacional impede que lei estadual 
Imponha às agências bancárias situadas no território do Estado o uso de equipa
mento que ateste a autenticidade de cédulas de dinheiro nas transações bancárias. 

36. (FCC/2014/Advogado/Sabesp - SP) Sobre a Ordem Econômica e Financeira, nos 
termos preconizados pela Constituição Federal e os principies gerais da atividade 
econômica, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
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exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

37. (FCC/201 0/Procurador/PGE - AM) Ao disciplinar a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado, a Constituição Federal dispõe que as empresas públicas e 
sociedades de economia mista se sujeitam ao regime jurldico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários. 

38. (FCC/2010/Procurador/PGE - AM) Ao disciplinar a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado, a Constituição Federal dispõe que as empresas públicas 
e sociedades de economia mista não se sujeitam à exigência de licitação para 
contratação de obras, serviços, compras e alienações. 

39. (FCC/201 0/Procurador Munlclpal/PGM - Teresina - PI) A ordem econômica é 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, observados os 
principias da função social da propriedade e da busca do pleno emprego. 

40. (FCC/201 0/Procurador Munlclpal/PGM - Teresina - PI) A ordem econômica é 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, observados os 
principias da livre concorrência e da concessão de garantias pelas entidades 
públicas. 

41 . (FCC/201 0/Audltor/TCE - RO) A União, ao atuar no domlnlo econômico, tem o 
monopólio da refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 

42. (FCC/2010/Audltor/TCE - RO) A União, ao atuar no domlnlo econômico, não pode 
instituir contribuição de Intervenção no domlnio econômico em relação às atividades 
de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados. 

43. (FCC/2010/Audltor/TCE - RO) A União, ao atuar no domlnio econômico, realiza o 
planejamento da atividade econômica, o qual é determinante para o setor público 
e para o setor privado. 

44. (FCC/2010/Audltor/TCE - RO) A União, ao atuar no domlnlo econômico, pode 
conceder privilégios fiscais, não extensivos ao setor privado, às empresas públicas 
e às sociedades de economia mista. 





CESPE/UnB 

Capítu lo 1 7  

ORDEM SOCIAL 

1 .  (CESPE/2012/Juiz/TJ/PI) A polltica de desenvolvimento urbano deve ficar a cargo 
do municlpio, a partir de diretrizes comuns fixadas por lei federal. 

2. (CESPE/201 2/Julz/T J/PI) As operações de transferência de imóveis desapropriados 
para fins de reforma agrária, cuja responsabilidade é da União, são isentas de 
impostos federais, mas não de impostos estaduais e municipais. 

3. (CESPE/2012/Julz/T J/PI) A CF prolbe a destinação de recursos públicos para au
xllios ou subvenções às instituições de saúde privadas com fins lucrativos, sejam 
elas nacionais ou estrangeiras, salvo se participantes do Sistema Único de Saúde 
e desde que mediante contrato de direito público ou convênio. 

4. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) De acordo com a CF, os 
municlpios devem atuar, no âmbito educacional, prioritariamente, nos ensinos 
fundamental e médio. 

5. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) � direito público subjetivo das 
crianças de até cinco anos de idade o atendimento em creches e pré-escolas, 
exceto nos casos de inexistência de recursos orçamentários. 

6. (CESPE/2014/Promotor de Justlça/MPE - AC) No âmbito da saúde, existe proibição 
constitucional para o repasse de recursos públicos para auxllios ou subvenções 
às Instituições privadas com fins lucrativos. 

7. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) A CF assegura a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos. 

8. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Aplica-se ao Sistema Nacional de Cultura o 
principio da complementaridade nos papéis dos agentes culturais. 
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9. (CESPE/2014/Procurador/PGE - BA) Os lndios detêm o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, do subsolo, dos rios e dos lagos existentes nas terras por eles 
tradicionalmente ocupadas. 

1 0. (CESPE/2013/Audltor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) 
A assistência social, como uma das ações integrantes da seguridade social, deve 
prover os mlnimos sociais, por meio de iniciativas do poder público e da sociedade 
com o propósito de garantir o atendimento às necessidades básicas, vedado o 
pagamento de qualquer beneficio pecuniário. 

11 .  (CESPE/2013/Auditor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) A 
seguridade social é financiada por toda a sociedade, de forma indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municlpios. 

12. (CESPE/2013/Auditor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) 
A meta da universalidade da cobertura e do atendimento a que se refere a CF é 
a de que as ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previ
dência e à assistência social alcancem todas as pessoas residentes no pais, sem 
nenhuma distinção. 

1 3. (CESPE/2013/Audltor Fiscal do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego) A 
previdência saciai brasileira, além dos regimes geral e próprios, é formada pelo 
regime de previdência complementar, de caráter facultativo, organizado de forma 
autônoma e baseado na constituição de reservas que garantam o pagamento dos 
beneflclos contratados. 

14. (CESPE/2013/Procurador/Tribunal de Contas/DF) As contribuições sociais dos 
empregadores para a seguridade social têm caráter uniforme, não se admitindo 
allquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão do 1>9rte das empresas ou 
das atividades econômicas que desenvolvem. 

1 5. (CESPE/2013/Anallsta Amblental/IBAMA) O direito ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado é considerado um direito fundamental de terceira geração. em 
razão de ser baseado no interesse comum que liga e une as pessoas e ter caráter 
universal. 

1 6. (CESPE/2013mtular de Serviços de Notas e de Reglstros/TJ/RR) Os beneficias 
da assistência social são deferidos somente àqueles que para ela contribuam 
durante o lapso temporal fixado em lei ordinária especifica. 

1 7. {CESPE/201 3mtular de Serviços de Notas e de Reglstros/TJ/RR) � vedada, 
em qualquer hipótese, a remoção dos indios de suas terras. 
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1 8. (CESPE/2013/Tltular de Serviços de Notas e de RegistrosfTJ/RR) A plena apli
cabilidade e eficâcia da regra constitucional que garante aos Idosos a gratuidade 
do transporte coletivo requer complementação infraconstituclonal. 

1 9. (CESPE/2013/Tltular de Serviços de Notas e de ReglstrosfTJ/RR) i;· dever 
constitucional da familia, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

20. (CESPE/2013/Escrlvão da Policia Federal/Policla Federal) A CF reconheceu aos 
índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. 

21.  (CESPE/2014/Anallsta/MEC) Segundo a jurisprudência do STF, é licita a cobrança 
de taxas de matriculas nas universidades públicas, desde que os valores sejam 
proporcionais aos custos. 

22. (CESPE/2014fTécnico Legislativo - Agente de Policia Legislativa/Câmara dos 
Deputados) Conforme dispositivo da CF, as terras ocupadas, em passado remoto, 
por população indlgena são bens da União. 

23. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara 
dos Deputados) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social, tendo entre seus objetivos a universalidade da cobertura e o atendimento 
bem como a uniformidade e a equivalência dos beneflcios e serviços às populações 
urbanas e rurais. 

24. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara dos 
Deputados) Embora a Constituição Federal de 1 988 (CF) arrole entre os objetivos 
da organização da seguridade social o caráter democrático da administração, sua 
gestão está a cargo exclusivamente do governo federal. 

25. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Leglslatlvo-Area XXI/Câmara 
dos Deputados) A previdência e a assistência saciai organizam-se com base 
em regime de caráter contributivo, razão pela qual somente serão prestadas aos 
segurados adimplentes com suas obrigações, diferentemente do direito à saúde, 
cujo atendimento independe de prévia contribuição por parte do beneficiário. 

26. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara dos 
Deputados) A previdência social atenderá, nos termos da lei, ao pagamento de 
auxilio-reclusão aos dependentes do segurado do RGPS, independentemente da 
renda do referido segurado. 
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21. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara 
dos Deputados) Segundo disposição constitucional, a previdência social deverá 
ser organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, porém de 
filiação facultativa. 

28. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara dos 
Deputados) Produtor rural que exerça sua atividade em regime de economia familiar, 
sem empregados permanentes, será isento de contribuição para a seguridade social. 

29. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara dos 
Deputados) A contribuição destinada ao financiamento da seguridade social não 
incide sobre a aposentadoria concedida pelo RGPS. Todavia, o aposentado pelo 
RGPS que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime será segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito a contribuições para fins 
de custeio da seguridade social. 

30. (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara dos 
Deputados) Todas as entidades beneficentes ou filantrópicas são constitucional
mente isentas do pagamento de contribuição para a seguridade social. 

31 . (CESPE/2014/Anallsta Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara 
dos Deputados) A contribuição social destinada ao financiamento da seguridade 
social a cargo do empregador Incide sobre a folha de salários e sobre os demais 
rendimentos do trabalho pagos à pessoa flslca que lhe preste serviço. ainda que 
sem vinculo empregaticio. 

32. (CESPE/2014/Analista Legislativo - Consultor Legislativo-Área XXI/Câmara 
dos Deputados) A contribuição social destinada ao financiamento da seguridade 
social a cargo da empresa poderá ter alíquota diferenciada unicamente em razão 
do porte da empresa e da atividade econômica por ela exercida. 

33. (CESPE/2014/Procurador do Ministério Público/Te - PB) Com a finalidade de 
ampliar o acesso ao ensino superior, admite-se a cobrança de taxa de matrícula 
em curso regular de graduação em universidades públicas, com isenção dessa 
cobrança para os que comprovarem impossibilidade financeira. 

34. (CESPE/2014/Procurador do Ministério PúbllcofTC - PB) A norma que prevê a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos que tenham mais de sessenta e 
cinco anos de idade possui eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

ESAF/MF 

35. (ESAF/2014/Auditor Fiscal/Receita Fedp�al) Sobre a Politica Urbana, Agrlcola, 
Fundiária e da Reforma Agrária, é QÇ>.rr�f?>.;-afirmar que: é facultado ao Municfpio, 
mediante lei especifica inclulda no Rfan(to°ltetor, exigir, nos termos de lei federal, 
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do proprietário do solo urbano, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, da adoção de 
algumas medidas impositivas. 

36. (ESAF/2012/ACE/MDIC) O art. 195 e seus incisos da Constituição, ao disporem 
sobre o custeio da seguridade social, passaram a prever contribuição a cargo dos 
aposentados e pensionistas, sendo vedado aos Estados-membros ou Munlclpios 
editarem disciplina em contrário. 

37. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A assistência social será prestada a quem dela necessi
tar, mediante contribuição, pois apresenta natureza de seguro social, sendo ainda 
realizada mediante recursos do orçamento da seguridade social, previsto no art. 
1 95 da Constituição, além de outras fontes. 

38. (ESAF/2012/ACE/MDIC) Entre as diretrizes constitucionais afetas à saúde, temos 
a possibilidade da destinação de recursos públicos para auxilio ou subvenção 
às instituições privadas com fins lucrativos, desde que, quando preciso, prestem 
atendimento público. 

39. (ESAF/2012/ACE/MDIC) A Constituição veda a filiação ao regime geral de pre
vidência social,  na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

40. (ESAF/201 3/Especlalista em Politlcas Públicas e Gestão Governamental/ 
MPOG) A produção e programação das emissoras de televisão estão dispensadas 
de respeitar valores éticos e sociais da familia em face da vedação a qualquer 
forma de censura. 

FCC 

41.  (FCC/2014/Advogado/Sabesp - SP) Não financiará a seguridade social, nos 
termos da Contribuição Federal, a contribuição social do trabalhador, inclusive do 
aposentado pelo regime geral de Previdência Social. 

42. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Consoante o disposto no texto constitucional, o Plano Nacional de Cultu
ra, a ser estabelecido em lei, deve visar ao desenvolvimento cultural do Pais e 
à integração das ações do poder público que, entre outros objetivos, conduzem 
à valorização da diversidade étnica e regional, bem como à democratização do 
acesso aos bens de cultura. 

43. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Nos termos do art. 226 da Constituição Federal, "a familia, base da socie
dade, tem especial proteção do Estado". Entre os aspectos abrangidos pelo direito 
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à proteção especial, segundo o texto constitucional, encontram-se os seguintes: 
garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e obediência aos principios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito á condição peculiar de pessoa em desen
volvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. 

44. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) Cabe ao plano nacional de educação, segundo o texto constitucional, definir 
os termos em que deve ocorrer a distribuição dos recursos públicos no âmbito 
da educação, de modo a assegurar prioridade ao atendimento das necessidades 
do ensino obrigatório, no que se refere á universalização, garantia de padrão de 
qualidade e equidade. 

45. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) O principio constitucional da igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola autoriza a cobrança de taxa de matricula em universidades 
públicas para custear ações voltadas á assistência de alunos de baixa condição 
socioeconômica. 

46. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do 
Recife) O texto constitucional assegura gratuidade ao transporte coletivo urbano 
para pessoas maiores de sessenta anos e, na forma da lei, aos atos necessários 
ao exercido da cidadania. 

47. (FCC/2014/Procurador Judicial/Secretaria de Administração - Prefeitura do Re
cife) O texto constitucional assegura gratuidade ao transporte coletivo urbano para 
pessoas maiores de sessenta anos e ás ações de habeas corpus e habeas data. 

48. (FCC/2014/Procurador do Munlclplo/PGM - Cuiabã - MT) Integra a disciplina 
constitucional da polltica de desenvolvimento urbano a adoção de parcelamento 
ou edificação compulsórios, seguidos de instituição de imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana progressivo no tempo, mediante lei especifica, como 
mecanismos de promoção do adequado aproveitamento de solo urbano não edi· 
ficado, subutilizado ou não utilizado. 

49. (FCC/2014/Procurador do Munlclplo/PGM - Culabã - MT) Relativamente ás 
terras indlgenas, considerada a disciplina constitucional e jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal na matéria, é correto afirmar que o usufruto dos lndios 
não lhes confere o direito exclusivo de explorar recursos minerais nas terras que 
tradicionalmente ocupem, dependendo de autorização da União, nos termos de lei 
especifica, a exploração da mineração como atividade econômica. 

50. (FCC/2011fTécnlco JudiclãrlofTRT19/AL) Os meios de comunicação social não 
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio. 

51. (FCC/2011fTécnlco JudiclârlofTRT19/AL) � vedada toda e qualquer forma de 
censura de natureza polltica, ideológica e artlstica. 
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52. (FCC/2013/Defensor Público/DPE/AM) Suponha que um individuo obtenha pres
crição médica para uso de medicamento nacional, registrado na ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), que não é disponibilizado pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS. Nessa situação, pretendendo obter judicialmente o medicamento do 
Poder Público, o interessado poderá propor medida judicial contra União, Estado 
e Municlpio, em regime de solidariedade. 

53. (FCC/2013/Defensor Público/DPE/AM) Suponha que um individuo obtenha pres
crição médica para uso de medicamento nacional, registrado na ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), que não é disponibilizado pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS. Nessa situação, pretendendo obter judicialmente o medicamento 
do Poder Público, o interessado deverá propor medida judicial apenas contra a 
União, que, sendo o caso, adotará as medidas processuais cablveis em relação 
ao Estado ou Municlpio, na medida de suas responsabilidades. 

54. (FCC/2013/Anallsta Judiciário - Execução de MandadosfTRT 1 .• Região) Ao 
disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República 
estabelece que as contribuições sociais do empregador e da empresa incidentes 
sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados. a qualquer 
titulo, à pessoa flslca que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregatlcio, 
poderão ter allquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade 
econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho. 

55. (FCC/2013/Anallsta Judiciário - Execução de Mandados/TRT 1.• Região) Ao dis
ciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República estabelece 
que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social não poderá 
contratar com o Poder Público, mas dele poderá receber incentivos fiscais ou credi
licios, com vistas à sua recuperação financeira, nas hipóteses previstas em lei. 

56. (FCC/2013/Anal lsta Judiciário - Execução de MandadosfTRT 1 .• Região) Ao 
disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República 
estabelece que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais 
as contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos e as do 
importador de bens ou servi9os do exterior serão não cumulativas. 

57. (FCC/201 3/Anallsta Judiciário - Execução de MandadosfTRT 1 .• Região) Ao 
disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República es
tabelece que as contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade 
social só poderão ser exigidas no exercido financeiro seguinte àquele em que haja 
sido publicada a lei que as Instituiu ou aumentou, desde que decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei. 

58. (FCC/201 3/Anallsta Judiciário - Execução de MandadosfTRT 1 .• Região) Ao 
disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República 
estabelece que a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sis-
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tema único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municlpios, e dos Estados para os Municlpios, dispensada a 
respectiva contrapartida de recursos. 

59. (FCC/2013/Defensor Públlco/DPE/AM) A Constituição Federal reconhece aos lndios 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescrevendo 
ainda que: São terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as util izadas para suas atividades produtivas, as impres
cindlveis á preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
as necessárias a sua reprodução flsica e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições. 

60. (FCC/2013/Defensor Públlco/DPE/AM) A Constituição Federal reconhece aos lndios 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescrevendo 
ainda que: As terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes. 

61 . (FCC/2013/Defensor Públlco/DPE/AM) A Constiluição Federal reconhece aos lndios 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescreven
do ainda que: O aproveitamento dos recursos hidricos, incluldos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indlgenas só 
podem ser efetivados com autorização do Presidente da República, ouvidas as 
comunidades afetadas, que não poderão participar nos resultados da lavra. 

62. (FCC/201 3/Defensor Públ lco/DPE/AM) A Constituição Federal reconhece aos lndios 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescrevendo 
ainda que: As terras tradicionalmente ocupadas pelos indios são inalienáveis e 
indisponlveis, mas os direitos sobre elas são passiveis de prescrição. na forma 
da lei. 

63. (FCC/2013/Julz do TrabalhofTRT s.• Região) A Constituição da República prevê, 
como mecanismo atrelado ao cumprimento da função social da propriedade, a 
instituição de Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 
no tempo, sucessivamente a parcelamento ou edificação compulsórios. 
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