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Direito	Constitucional
Exame	de	Ordem/OAB

Teoria	Geral	dos	Direitos	
Fundamentais
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Aspectos	Gerais

ØDireitos fundamentais: são direitos da pessoa humana consagrados em
um dado momento histórico e constitucionalmente protegidos e
positivados em uma determinada ordem jurídica. São os bens protegidos
pela Constituição. Ex: Direito à vida, liberdade, propriedade.

ØGarantias Constitucionais: são formas de proteção desses bens, ou seja,
instrumentos Constitucionais. Ex: habeas corpus - Direito à liberdade de locomoção.

As	“gerações”	de	direitos	fundamentais	

ØOs direitos fundamentais são frutos de uma evolução histórico-
social, de conquistas progressivas da humanidade.
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Direitos	de	1ª	Geração

ØSão as liberdades negativas; visam restringir a ação do Estado sobre o
indivíduo; possuem como valor-fonte a liberdade;

ØDireito de defesa dos cidadãos. Confere ao indivíduo o poder para
exercê-los e exigir do Estado a correção das omissões. Ex: São os direitos civis e
políticos, reconhecidos no final do século XVIII, com as Revoluções Francesa e Americana -
Direito de propriedade, locomoção, associação e o de reunião.

Direitos	de	2ª	Geração

ØSão as chamadas de liberdades positivas;

ØSão prestações positivas do Estado aos indivíduos (políticas e serviços
públicos). Caracterizam-se por serem normas programáticas.

ØSão obrigações impostas ao Estado decorrente de uma obrigação de
fazer algo em prol dos indivíduos; também são chamados de “direitos do
bem-estar”. Ex: direito à educação, saúde, trabalho, etc.

ØValor-fonte a igualdade. Ex: direitos econômicos, sociais e culturais;
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Direitos	de	3ª	Geração

ØTambém chamados de direitos transindividuais ou supraindividuais;

ØO valor-fonte é a solidariedade, a fraternidade. São os direitos difusos e
os coletivos.

ØNão protegem interesses individuais; transcendem a órbita dos
indivíduos para alcançar a coletividade. Ex: direito do consumidor, ao meio-ambiente
ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento.

Características	dos	Direitos	Fundamentais

ØUniversalidade: são comuns a todos, respeitadas suas particularidades.
Há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as
pessoas (Ex: direito à vida). Mas há, todavia, alguns direitos que não
podem ser titularizados por todos, pois são outorgados a grupos
específicos (Ex: os direitos dos trabalhadores).

ØHistoricidade: os direitos fundamentais não resultam de um
acontecimento histórico determinado, mas de todo um processo de
afirmação. Surgem a partir das lutas do homem, em que há conquistas
progressivas. São mutáveis e sujeitos a ampliações.
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Características	dos	Direitos	Fundamentais

ØIndivisibilidade: são indivisíveis; formam parte de um sistema harmônico
e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Não podem ser
considerados isoladamente;

ØInalienabilidade: são intransferíveis e inegociáveis, não podem ser
abolidos pelo titular; não possuem conteúdo econômico-patrimonial;

Características	dos	Direitos	Fundamentais

ØImprescritibilidade: não se perdem com o tempo, sendo sempre exigíveis; são
personalíssimos e não cabe a prescrição;

ØIrrenunciabilidade: não pode haver disposição, embora possa deixar de exercê-
lo. Admite-se, entretanto, situações de autolimitação voluntária de seu
exercício. Ex: “reality shows” e o direito à privacidade.;
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Características	dos	Direitos	Fundamentais

ØRelatividade ou Limitabilidade: não há direitos fundamentais absolutos; são
relativos, limitáveis no caso concreto por outros direitos fundamentais. No caso
de conflito, há uma concordância prática ou harmonização.

ØComplementaridade: a plena efetivação dos direitos fundamentais deve
considerar que eles compõem um sistema único. Nessa ótica, os diferentes
direitos (das diferentes dimensões) se complementam e, portanto, devem ser
interpretados conjuntamente.

Características	dos	Direitos	Fundamentais

ØConcorrência: podem ser exercidos cumulativamente, podendo um
mesmo titular exercitar vários direitos ao mesmo tempo.

ØEfetividade: os Poderes Públicos têm a missão de concretizar (efetivar)
os direitos fundamentais.

ØProibição do retrocesso: por serem resultados de um processo evolutivo
e de conquistas graduais, não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. As
normas que os instituem não podem ser revogadas ou substituídas por
outras que os diminuam, restrinjam ou suprimam.
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Dimensão	dos	Direitos	Fundamentais

ØDimensão subjetiva: são direitos exigíveis perante o Estado; as pessoas
podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na
esfera privada (1ª geração) ou que o Estado atue ofertando prestações
positivas, através de políticas e serviços públicos (2ª geração).

ØDimensão objetiva: os direitos fundamentais são vistos como
enunciados dotados de alta carga valorativa; eles são qualificados como
princípios estruturantes, cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento.

Limites	aos	Direitos	Fundamentais

ØTeoria interna (teoria absoluta): não há restrições a um direito, mas
uma simples definição de seus contornos. Os limites do direito lhe são
imanentes, intrínsecos. A fixação dos limites a um direito não é, portanto,
influenciada por aspectos externos (extrínsecos);

ØO núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação,
independentemente da análise do caso concreto.
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Limites	aos	Direitos	Fundamentais

ØTeoria externa (teoria relativa):. fatores extrínsecos irão determinar os
limites dos direitos fundamentais. É somente sob essa ótica que se admite
a solução dos conflitos entre direitos fundamentais pelo juízo de
ponderação (harmonização) e pela aplicação do princípio da
proporcionalidade.

ØO núcleo essencial é insuscetível de violação; a determinação do que é
exatamente esse “núcleo essencial” dependerá da análise do caso
concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, observado o princípio da
proporcionalidade e/ou a proteção de seu núcleo essencial. Ex: Direito à vida pode sofrer
restrições no caso concreto.

Teoria	dos	“limites	dos	limites”

ØA lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo
essencial que precisa ser protegido e que não pode ser objeto de violações.
Deverá ser feito pela aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas três
vertentes (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

ØNo Brasil, a CF/88 não previu expressamente a teoria dos limites aos limites.
Mas, o dever de proteção ao núcleo essencial está implícito na Carta Magna
(Doutrina + jurisprudência STF)
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Eficácia	Horizontal	dos	Direitos	Fundamentais

ØA partir do século XX, entretanto, surgiu a teoria da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais, que estendeu sua aplicação também às relações entre
particulares. “eficácia horizontal” ou “efeito externo”.

ØExistem duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais: i) a da
eficácia indireta e mediata e; ii) a da eficácia direta e imediata.

Eficácia	Horizontal	dos	Direitos	Fundamentais

ØTeoria da eficácia indireta e mediata: os direitos fundamentais só se
aplicam nas relações jurídicas entre particulares de forma indireta,
excepcionalmente, por meio das cláusulas gerais de direito privado
(ordem pública, liberdade contratual, e outras). Essa teoria é incompatível
com a Constituição Federal, que, em seu art. 5º, § 1º, prevê que as
normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade
imediata.
ØTeoria da eficácia direta e imediata: os direitos fundamentais incidem
diretamente nas relações entre particulares. Estes estariam tão obrigados
a cumpri-los quanto o Poder Público. Esta é a tese que prevalece no Brasil,
tendo sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
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Direitos	Individuais	e	
Coletivos

Aspectos	Gerais

ØOs direitos fundamentais estão previstos no Título II, da CRFB/88. Temos assim
a divisão em 5 (cinco) diferentes categorias:

qDireitos	e	Deveres	Individuais	e	Coletivos	(art.	5º)

qDireitos	Sociais	(art.	6º	- art.	11)

qDireitos	de	Nacionalidade	(art.	12	– art.	13)

qDireitos	Políticos	(art.	14	– art.	16)	

qDireitos	relacionados	à	existência,	organização	e	participação	em	partidos	
políticos.	(art.	17)
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Temas	essenciais	do	art.	5º

Art.	5º	
Todos	são	iguais	perante	a	lei,	sem	distinção	de	qualquer	natureza,	
garantindo-se	aos	brasileiros	e	aos	estrangeiros	residentes	no	País	a	

inviolabilidade	do	direito	à	vida,	à	liberdade,	à	igualdade,	à	
segurança	e	à	propriedade,	nos	termos	seguintes:	(...)

Temas	
essenciais	do	
art.	5º

ØOs direitos fundamentais abrangem qualquer
pessoa que se encontre em território nacional,
ainda que seja estrangeiro não residente no país.

ØNão ofende o direito à vida nem a dignidade da
pessoa humana, a realização de pesquisas com
células-tronco embrionárias, obtidas de embriões
humanos produzidos por fertilização “in vitro” e
não utilizados neste procedimento

ØAs pessoas jurídicas e até mesmo o próprio
Estado são titulares de direitos fundamentais.
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Princípio	da	Isonomia

Art.	5º	,	inciso	I:
homens	e	mulheres	são	iguais	em	direitos	e	obrigações,	nos	termos	

desta	Constituição;	

“A	isonomia	é	determinada	aos	que	estão	em	condições	equivalentes	e	
tratamento	desigual	aos	que	estão	em	condições	diversas,	dentro	de	suas	

desigualdades”

ØSão constitucionais as ações afirmativas, como a reserva de vagas em
universidades públicas para negros e índios (STF, RE 597285/RS)

ØÉ constitucional o programa de bolsa de estudos em universidades privadas
para alunos de renda familiar de pequena monta, com quotas para negros,
pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais (STF, Pleno, ADI 3330/DF)

ØA realização da igualdade material não proíbe que a lei crie discriminações,
desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Ex: Concurso para agente
penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres e a adoção de critérios distintos para a
promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da Aeronáutica
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Princípio	da	
Isonomia ØO princípio da isonomia não autoriza ao Poder Judiciário

estender a alguns grupos vantagens estabelecidas por lei
a outros, sob pena do Judiciário estar “legislando”, em
flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

ØSúmula vinculante 37 STF: “Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.”

Princípio	da	Legalidade

Art.	5º	(...)
II	- ninguém	será	obrigado	a	fazer	ou	deixar	de	fazer	alguma	coisa	

senão	em	virtude	de	lei;

Ø Particulares: traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou
a se omitirem por lei. Tudo é permitido na falta de norma legal
proibitiva.

Ø Poder Público: a legalidade reside em fazer o que é permitido pela lei.
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Princípio	da	Legalidade

Legalidade
• É	a	Lei	em	sentido	mais	
amplo;	todo	e	qualquer	ato	
normativo	estatal,	incluindo	

atos	infralegais,	que	
obedeça	às	formalidades	
que	lhe	são	próprias	

Reserva	Legal
• É	evidenciado	quando	a	

Constituição	exige	
expressamente	que	

determinada	matéria	seja	
regulada	por	lei	formal	ou	
atos	com	força	de	lei (Ex:	
decretos	autônomos).	

Temas	essenciais	do	art.	5º

Art.	5º	(...)
III	- ninguém	será	submetido	a	tortura	nem	a	tratamento	desumano	

ou	degradante;
IV	- é	livre	a	manifestação	do	pensamento,	sendo	vedado	o	

anonimato;
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Temas	essenciais	do	art.	5º

Ø“Marcha da Maconha”: com base no direito à
manifestação do pensamento e no direito de reunião, o
STF considerou inconstitucional qualquer interpretação
do Código Penal que possa ensejar a criminalização da
defesa da legalização das drogas, inclusive através de
manifestações e eventos públicos.

ØDiploma de jornalismo: com fundamento na liberdade
de expressão, o STF considerou que a exigência de
diploma de jornalismo e de registro profissional não são
condições para o exercício da profissão de jornalista.

Direito	de	Resposta

Art.	5º	
(...)

V	- é	assegurado	o	direito	de	resposta,	proporcional	ao	agravo,	além	
da	indenização	por	dano	material,	moral	ou	à	imagem;	
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Direito	de	Resposta
ØÉ aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas
configurarem ou não infrações penais;

ØDeverá ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de
comunicação utilizado pelo agravo, com mesmo destaque, tamanho e
duração.;

ØAplica-se tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas ofendidas;

ØAs indenizações material, moral e à imagem são cumuláveis (Súmula STJ nº 37).

Liberdade	de	crença	e	de	consciência
Art.	5º	(...)

VI	- é	inviolável	a	liberdade	de	consciência	e	de	crença,	sendo	assegurado	
o	livre	exercício	dos	cultos	religiosos	e	garantida,	na	forma	da	lei,	a	

proteção	aos	locais	de	culto	e	a	suas	liturgias;

VII	- é	assegurada,	nos	termos	da	lei,	a	prestação	de	assistência	religiosa	
nas	entidades	civis	e	militares	de	internação	coletiva;

VIII	- ninguém	será	privado	de	direitos	por	motivo	de	crença	religiosa	ou	
de	convicção	filosófica	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;	
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Escusa	de	consciência

ØRequisito cumulativo: recusar-se a cumprir obrigação legal e ainda a
cumprir a prestação alternativa fixada pela lei. (Perda de direitos políticos,
na forma do art. 15, IV, da Constituição);

ØTrata-se de norma constitucional de eficácia contida;

ØE se não tiver lei estabelecendo prestação alternativa? Não poderá ser
privado de seus direitos.

Direito	à	intimidade	e	privacidade

Art.	5º	

(...)

X - são	invioláveis	a	intimidade,	a	vida	privada,	a	honra	e	a	imagem	
das	pessoas,	assegurado	o	direito	a	indenização	pelo	dano	material	

ou	moral	decorrente	de	sua	violação;	
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Direito	à	intimidade	e	privacidade

ØAs pessoas jurídicas poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez
que são titulares dos direitos à honra e à imagem;

ØA privacidade dos agentes políticos é relativa; (dever de prestar contas à
sociedade). O direito se mantém apenas no que diz respeito a fatos
íntimos e da vida familiar;

Biografias	não	autorizadas...

ØEntendeu-se pela prevalência do direito à liberdade de expressão e de
manifestação do pensamento.

”É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a
obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual
desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes
( familiares ou pessoas falecidas...)” (STF na ADI 4815)

ØInexigibilidade do consentimento não exclui a possibilidade de indenização em
virtude de dano material ou moral.



08/01/18

19

Sigilo	bancário	e	fiscal
Ø O sigilo não é absoluto; há determinadas autoridades que podem
realizar quebra:

q Poder Judiciário: pode determinar a quebra do sigilo bancário e sigilo fiscal.

q Comissões Parlamentares de Inquérito: (CPI`s) federais e estaduais podem
determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. (CPI`s municipais não podem
determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal).

qAutoridades fiscais podem proceder à requisição de informações a
instituições. (Lei Complementar nº 105/2001 foi declarada constitucional pelo
STF)

qMinistério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário de conta da
titularidade de ente público ou quando estiver no âmbito de procedimento
administrativo que vise à defesa do patrimônio público.

Direito	à	intimidade	e	privacidade

Art.	5º	(...)

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

determinação	judicial;	
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Inviolabilidade	domiciliar

ØConceito de “casa” amplo: qualquer compartimento habitado; aposento
ocupado de habitação coletiva; compartimento privado não aberto ao público,
onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal.

ØAlcança também escritórios profissionais, consultórios médicos e
odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva (hotel).

ØNão estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes.

Inviolabilidade	domiciliar

ØCom o consentimento do morador; (qualquer hora)

ØSem o consentimento do morador, sob ordem
judicial, apenas durante o dia.

ØA qualquer hora, sem consentimento do indivíduo,
em caso de flagrante delito ou desastre, ou, ainda,
para prestar socorro.
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Sigilo	das	Correspondências	e	comunicações

Art.	5º	(...)

XII	- é	inviolável	o	sigilo	da	correspondência	e	das	comunicações	
telegráficas,	de	dados	e	das	comunicações	telefônicas,	salvo,	no	
último	caso,	por	ordem	judicial,	nas	hipóteses	e	na	forma	que	a	lei	

estabelecer	para	fins	de	investigação	criminal	ou	instrução	processual	
penal;	

Sigilo	da	
correspondências	
telegráficas

“a administração penitenciária, com fundamento em
razões de segurança pública, de disciplina prisional ou
de preservação da ordem jurídica, pode, sempre
excepcionalmente, e desde que respeitada a norma
inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei 7.210/1984,
proceder à interceptação da correspondência
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar
da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode
constituir instrumento de salvaguarda de práticas
ilícitas” (STF)
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Sigilo	da	
comunicação	dos	
dados

ØA proteção constitucional é da comunicação de
dados e não dos dados em si. Ex: Apreensão realizada
em um escritório profissional, em que os policiais apreendam o
disco rígido (HD) de um computador no qual estão armazenados
os e-mails recebidos pelo investigado. Nesse caso, entende a
Corte que não há violação do sigilo da comunicação de dados.

Ø“É lícita a prova obtida por policial a partir da
verificação, no celular de indivíduo preso em
flagrante delito, dos registros das últimas
ligações telefônicas. A proteção constitucional,
afinal, é concedida à comunicação dos dados
(e não aos dados em si)”. STF, HC 91.867, Rel. Min. Gilmar
Mendes. Julg: 24.04.2012, DJ de 20.09.2012.

Sigilo	da	
comunicações	
telefônicas	X
Interceptação	
telefônica

Ø A quebra do sigilo das comunicações
consiste em ter acesso ao extrato das ligações
telefônicas (grosso modo, seria ter acesso à
conta da VIVO/TIM).
ØA interceptação das comunicações
telefônicas consiste em ter acesso às
gravações das conversas.
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Interceptação	das	
comunicações	telefônicas

• Somente	pode	ser	
determinada	com	ordem	

judicial
• Existência	de	investigação	

criminal	ou	instrução	
processual	penal;

• Lei	prevendo	as	hipóteses	e	
a	forma	da	interceptação.

Sigilo	das	comunicações	
telefônicas

• Poder	Judiciário,	
• Comissões	Parlamentares	de	

Inquérito	(CPI’s).	

Livre	exercício	do	trabalho,	ofício	ou	profissão

Art.	5º	(...)

XIII	- é	livre	o	exercício	de	qualquer	trabalho,	ofício	ou	profissão,	
atendidas	as	qualificações	profissionais	que	a	lei	estabelecer;

qNorma de eficácia contida; e

qA exigência de lei só vale apenas quando houver potencial lesivo na
atividade.
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Livre	
exercício	do	
trabalho,	
ofício	ou	
profissão

ØA atividade de músico prescinde de controle.
Constitui, manifestação artística protegida pela
garantia da liberdade de expressão (STF, RE 414.426, Rel. Min.
Ellen Gracie, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 10-10-2011)

ØÉ constitucional o Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil. O exercício da advocacia traz
um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o
acesso à profissão e o respectivo exercício. (STF, RE
603.583, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26/10/11, Plenário, Informativo 646, com repercussão
geral )

Øinconstitucional a exigência de diploma para o
exercício da profissão de jornalista. (STF, RE 511.961. Rel. Min.
Gilmar Mendes. DJe 13.11.2009 )

Direito	de	Reunião

Art.	5º	(...)

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

ØDeverá	ter	fins	pacíficos,	e	apresentar	ausência	de	armas;

ØRealizada	em	locais	abertos	ao	público;

ØNão	poderá	frustrar	outra	reunião	convocada	anteriormente	para	o	
mesmo	local;

ØDesnecessidade	de	autorização;

ØNecessidade	de	prévio	aviso	à	autoridade	competente;

ØÉ	protegido	por	mandado	de	segurança	e	não	por	habeas	corpus.	

Direito	associação	
Art.	5º	(...)

XVII	- é	plena	a	liberdade	de	associação	para	fins	lícitos,	vedada	a	de	caráter	
paramilitar;

XVIII	- a	criação	de	associações	e,	na	forma	da	lei,	a	de	cooperativas	
independem	de	autorização,	sendo	vedada	a	interferência	estatal	em	seu	

funcionamento;

XIX	- as	associações	só	poderão	ser	compulsoriamente	dissolvidas	ou	ter	suas	
atividades	suspensas	por	decisão	judicial,	exigindo-se,	no	primeiro	caso,	o	

trânsito	em	julgado;
XX	- ninguém	poderá	ser	compelido	a	associar-se	ou	a	permanecer	associado;	
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Direito	de	Propriedade

Art.	5º	(...)

XXII	- é	garantido	o	direito	de	propriedade;
XXIII	- a	propriedade	atenderá	a	sua	função	social;

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;	

Direito	de	Propriedade

ØNorma	constitucional	de	eficácia	contida;

ØRegra geral: só poderá haver desapropriação com base na tutela do
interesse público: necessidade pública, utilidade pública ou interesse
social. A indenização será em dinheiro.
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Outros	casos	- Direito	de	Propriedade
Desapropriação	para	fins	

de	reforma	agrária

• Competência	da	União
•Mediante	prévia	e	justa	
indenização	em	títulos	da	
dívida	agrária;

• resgatáveis	no	prazo	de	
até	20	anos;

• benfeitorias	úteis	e	
necessárias	estas	serão	
indenizadas	em	dinheiro.	
(O	§ 1o	art.	184,	CF)

Desapropriação	de	imóvel	
urbano	não-edificado	s/	

função	social

• Competência	do	
Município

• A	indenização	se	dará	
mediante títulos	da	dívida	
pública	de	emissão	
previamente	aprovada	
pelo	Senado	Federal,	com	
prazo	de	resgate	de	até	10	
anos;

Desapropriação	
confiscatória

• Competência	da	União
• desapropriação	sem	
indenização (art.	243)

• plantas	psicotrópicas	ou	
exploração	de	trabalho	
escravo.

Requisição	Administrativa

Art.	5º	

(...)

XXV	- no	caso	de	iminente	perigo	público,	a	autoridade	competente	
poderá	usar	de	propriedade	particular,	assegurada	ao	proprietário	

indenização	ulterior,	se	houver	dano;	
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Requisição	Administrativa

ØAto compulsório devido ao poder de império do Estado;

ØA propriedade continua sendo do particular. É apenas cedida
gratuitamente ao Poder Público. O titular do bem somente será
indenizado em caso de dano;

ØO perigo público deve ser iminente. Deve ser algo que acontecerá em
breve.

ØEnte político não pode requisitar administrativamente bens, serviços e
pessoal de outro ente (modelo federativo)

Impenhorabilidade	da	propriedade	rural

Art.	5º	(...)

XXVI	- a	pequena	propriedade	rural,	assim	definida	em	lei,	desde	que	
trabalhada	pela	família,	não	será	objeto	de	penhora	para	

pagamento	de	débitos	decorrentes	de	sua	atividade	produtiva,	
dispondo	a	lei	sobre	os	meios	de	financiar	o	seu	desenvolvimento;
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Impenhorabilidade	da	propriedade	rural

ØExploração econômica do bem pela família;

ØOrigem na atividade produtiva do débito que causou a penhora.

ØCaso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para pagamento
de débitos decorrentes e débitos estranhos à sua atividade produtiva

Questões
Exame	de	
Ordem/OAB
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(FGV / XXI Exame de Ordem – 2016) Maria é aluna do sexto período do curso
de Direito. Por convicção filosófica e política se afirma feminista e é
reconhecida como militante de movimentos que denunciam o machismo e
afirmam o feminismo como ideologia de gênero. Após um confronto de ideias
com um professor em sala de aula e de chamá-lo de machista, Maria é
colocada pelo professor para fora de sala e, posteriormente, o mesmo não lhe
dá a oportunidade de fazer a vista de sua prova para um eventual pedido de
revisão da correção, o que é um direito previsto no regimento da instituição de
ensino.

Em função do exposto, e com base na Constituição da República, assinale a
afirmativa correta.

a) Maria foi privada de um direito por motivo de convicção filosófica ou política e,
portanto, as autoridades competentes da instituição de ensino devem assegurar a ela o
direito de ter vista de prova e, se for o caso, de pedir a revisão da correção.

b) Houve um debate livre e legítimo em sala de aula e a postura do professor pode ser
considerada “dura”, mas não implicou nenhum tipo de violação de direito de Maria.

c) Embora tenha havido um debate acerca de uma questão que envolve convicção
filosófica ou política, não houve privação de direito já que a vista de prova e o eventual
pedido de revisão da correção está contido apenas no regimento da instituição de
ensino e não na legislação pátria.

d) A solução do impasse instaurado entre a aluna e o professor somente pode
acontecer mediante o diálogo entre as duas partes, em que cada um considere seus
eventuais excessos, uma vez que o que houve foi um mero desentendimento e não uma
violação de direito por convicção filosófica ou política.
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Régua	de	
Correção

Art. 5º, VIII, CF/88: “ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 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”.

Desse modo, e tendo em vista a previsão regimental, deveria
ter sido assegurado o direito a Maria de ter a correção revista.

Logo, a alternativa A é a correta e gabarito da questão.
(Nessa questão a FGV demonstrou sua tendência de cobrar embates
jurídicos atuais em suas questões. Basta lembrar do caso do
Professor da UERJ que interpelou uma aluno por suas convicções).

Gabarito Letra A.

(XVIII Exame de Ordem Unificado – 2015) Luiz é proprietário de uma grande
fazenda localizada na zona rural do Estado X. Lá, cultiva café de excelente
qualidade – e com grande produtividade – para fins de exportação. Porém,
uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego
constatou a exploração de mão de obra escrava.

Independentemente das sanções previstas em lei, caso tal prática seja
devidamente comprovada, de forma definitiva, pelos órgãos jurisdicionais
competentes, a Constituição Federal dispõe:
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(A) a propriedade deve ser objeto de desapropriação, respeitado o direito à
justa e prévia indenização a que faz jus o proprietário.

(B) a propriedade deve ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização, e,
no caso em tela, destinada à reforma agrária.

(C) o direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, tendo em vista serem
as terras em comento produtivas.

(D) o direito da propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a expropriação é
instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas.

Régua	de	
Correção

Segundo o art. 243, CF/88, “as propriedades rurais e urbanas
de qualquer região do País 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”.

O gabarito é a letra B.
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(XVIII Exame de Ordem Unificado – 2015) Um grupo autodenominado “Sangue
Puro” passou a se organizar sob a forma de associação. No seu estatuto, é
possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos
pertencentes a determinadas minorias sociais.

Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos
humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais
solicitando a sua imediata dissolução. Segundo a Constituição Federal, a
respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta.

(A) A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário,
pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações.

(B) Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser
compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado da
sentença judicial.

(C) A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por
decisão judicial, independentemente do seu trânsito em julgado.

(D) Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza
paramilitar da associação em comento.
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Régua	de	
Correção

Letra A: errada. O Poder Judiciário poderá atuar para
suspender as atividades da associação ou mesmo para
promover a sua dissolução compulsória.

Letra B: errada. A dissolução compulsória de associação
depende de decisão judicial transitada em julgado.

Letra C: correta. É isso mesmo! A suspensão das atividades de
associação depende simplesmente de decisão judicial, que
não precisa transitar em julgado. É o que se extrai do art. 5º,
XIX, CF/88.

Letra D: errada. É vedada a existência de associações de
caráter paramilitar. No entanto, é possível que o Poder
Judiciário atue, em outros casos, para suspender as atividades
ou dissolver compulsoriamente a associação.

(FGV / XVI Exame de Ordem Unificado – 2015) O diretor de RH de uma
multinacional da área de telecomunicações, em reunião corporativa, afirmou
que o mundo globalizado vem produzindo grandes inovações, exigindo o
reconhecimento de novas profissões desconhecidas até então. Feitas essas
considerações, solicitou que alterasse o quadro de cargos e funções da
empresa, incluindo as seguintes profissões: gestor de marketing digital e
desenvolvedor de aplicativos móveis. O presidente da sociedade empresária,
pedido formulado, alegou que o exercício de qualquer atividade laborativa
pressupõe a sua devida regulamentação em lei, o que ainda não havia
ocorrido em relação às referidas profissões.

Com base na teoria da eficácia das normas constitucionais é correto afirmar
que o presidente da sociedade empresária:



08/01/18

35

A) argumentou em harmonia com a ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia limitada, exigindo
regulamentação legal para que possa produzir efeitos.

(B) apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia contida, de modo que,
inexistindo lei que regulamente o exercício da atividade profissional, é livre o seu exercício.

(C) apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia plena, já que a liberdade do
exercício profissional não pode ser restringida, mas apenas ampliada.

(D) argumentou em harmonia com a ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição
Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, não possui nenhuma eficácia, devendo ser
objeto de mandado de injunção para a sua devida regulamentação.

Régua	de	
Correção

O inciso XIII do art. 5o da Constituição determina que é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de
norma constitucional de eficácia contida.

Desse modo, na inexistência de lei que exija qualificações para
o exercício de determinada profissão, qualquer pessoa poderá
exercê-la (o exercício da profissão é livre). Uma vez editada a
lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às
qualificações legais.

O gabarito é a letra B.
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(FGV / XIV Exame de Ordem Unificado – 2014) A Sra. Maria da Silva é
participante ativa da AMA-X (Associação de Moradores e Amigos do bairro X).
Todos os dias, no fim da tarde, a Sra. Maria da Silva e um grupo de associados
reuniam-se na praça da cidade, distribuindo material sobre os problemas do
bairro. A associação convocava os moradores para esses encontros por meio
da rádio da cidade e comunicava, previamente, o local e a hora das reuniões às
autoridades competentes. Certa tarde, um grupo da Associação de Moradores
do bairro Y ocupou o local que os participantes da AMA-X habitualmente
utilizavam. O grupo do bairro Y não havia avisado, previamente, a autoridade
competente sobre o evento, organizado em espaço público. A Sra. Maria da
Silva, indignada com a utilização do mesmo espaço, e tendo sido frustrada a
reunião de seu grupo, solicitou aos policiais militares, presentes no local, que
tomassem as medidas necessárias para permitir a realização do encontro da
AMA-X. Em relação à liberdade de associação e manifestação, assinale a
afirmativa correta.

(A) A AMA-X deve buscar novo local de manifestação, tendo em vista que o local de
reunião é público e que a associação do bairro Y possui os mesmos direitos de reunião e
manifestação.

(B) A associação do bairro Y deve buscar novo local de manifestação, pois não tem o
direito de frustrar reunião anteriormente convocada para o mesmo local, já que houve
prévio aviso à autoridade competente sobre o uso do espaço público pela AMA-X.

(C) A AMA-X deve dividir o espaço com a associação do bairro Y, tendo em vista que o
local de reunião é público e que o direito à livre manifestação de ideias é garantido.

(D) A associação do bairro Y poderá ser dissolvida por ato da autoridade pública
municipal em razão de não ter comunicado previamente à Prefeitura a realização de
suas reuniões em espaço público.
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Régua	de	
Correção

Reza o inciso XVI do art. 5o da CF/88 que todos podem reunir-
se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
No caso exposto, a Associação do bairro Y deverá buscar um
novo local para a sua manifestação, sob pena de frustrar a
reunião anteriormente convocada pela AMA-X.

O gabarito é a letra B.

(FGV / XI EXAME DE ORDEM UNIFICADO – 2013) Assinale a alternativa que
completa corretamente o fragmento a seguir. A desapropriação para fins de
reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização:

(A) Em dinheiro, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.

(B) Em dinheiro, mas as benfeitorias não são passíveis de indenização.

(C) Em títulos da dívida agrária, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.

(D) Em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas em dinheiro.
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Régua	de	
Correção

A desapropriação para fins de reforma agrária obedece ao
disposto no art. 184 da Carta Magna. É de competência da
União e tem por objeto o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social. Ocorre mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, sendo as benfeitorias
úteis e necessárias indenizadas em dinheiro.

O gabarito é a letra D.

(FGV / VI EXAME DE ORDEM UNIFICADO – 2012) A Constituição assegura,
entre os direitos e garantias individuais, a inviolabilidade do domicílio,
afirmando que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem o consentimento do morador” (art. 5º, XI, CRFB). A esse
respeito, assinale a alternativa correta.

(A) O conceito de “casa” é abrangente e inclui quarto de hotel.

(B) O conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia.

(C) A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas
quando houver mandado judicial.

(D) A prisão em quarto de hotel obedecendo a mandado judicial pode se dar no
período noturno.
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Régua	de	
Correção

A letra A está correta e a B está incorreta. O conceito de “casa”
é abrangente. Alcança não só a residência do indivíduo, mas
também escritórios profissionais, consultórios médicos e
odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação
coletiva (como, por exemplo, o quarto de hotel).

A letra C está incorreta. Para que haja prisão em flagrante, não
é necessário mandado judicial.

A letra D está incorreta. Considerando-se que o quarto de
hotel está abrangido pelo conceito de casa, a prisão nele
ocorrida por ordem judicial só pode se dar durante o dia.

O gabarito é a letra A.

(FGV / III Exame de Ordem Unificado – 2011) A Constituição garante a plena
liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (art. 5°,
XVII). A respeito desse direito fundamental, é correto afirmar que a criação de
uma associação:

(A) Depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas
por decisão administrativa.

(B) Não depende de autorização do poder público, mas pode ter suas atividades
suspensas por decisão administrativa.

(C) Depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades
suspensas por decisão judicial transitada em julgado.

(D) Não depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades
suspensas por decisão judicial.
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Régua	de	
Correção

A questão cobra o conhecimento dos incisos XVIII e XIX do art.
5o da Constituição:
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
Assim, temos que a) criação de associações é livre, ou seja,
independe de autorização; e b) as associações só podem ser
dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além
disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão
judicial (neste caso, não há necessidade de trânsito em
julgado).
O gabarito é a letra D.

(FGV / XIX Exame de Ordem – 2016) José, internado em um hospital público
para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder
assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital, sob
a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria
possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, José consulta um
advogado.

Após a análise da situação, o advogado esclarece, com correto embasamento
constitucional, que
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a) a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a
Constituição Federal de 1988, ao consagrar a laicidade do Estado brasileiro,
rejeita a expressão religiosa em espaços públicos.

b) a direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal de
1988 reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito
garantido pela mesma ordem constitucional.

c) a correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua
consonância, ou não, com o regulamento da própria instituição, já que se está
perante direito disponível.

d) a decisão sobre a possibilidade, ou não, de haver assistência religiosa em
entidades públicas de saúde depende exclusivamente de comando normativo
legal, já que a temática não é de estatura constitucional.

Régua	de	
Correção

De acordo com o art. 5º, VII, CF/88, “é assegurada, nos termos
da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva”. Assim, a direção do
hospital não tem razão em sua negativa. Embora o Brasil seja
um Estado laico, a assistência religiosa é direito fundamental.

O gabarito é a letra B.
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(FGV / XXIV Exame de Ordem – 2017) Marcos recebeu, por herança, grande
propriedade rural no estado Sigma. Dedicado à medicina e não possuindo
maior interesse pelas atividades agropecuárias desenvolvidas por sua família,
Marcos deixou, nos últimos anos, de dar continuidade a qualquer atividade
produtiva nas referidas terras. Ciente de que sua propriedade não está
cumprindo uma função social, Marcos procura um advogado para saber se
existe alguma possibilidade jurídica de vir a perdê-la.

Segundo o que dispõe o sistema jurídico-constitucional vigente no Brasil,
assinale a opção que apresenta a resposta correta.

A) O direito de Marcos a manter suas terras deverá ser respeitado, tendo em
vista que tem título jurídico reconhecidamente hábil para caracterizar o seu
direito adquirido.

B) A propriedade que não cumpre sua função social poderá ser objeto de
expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário que deu azo a tal
descumprimento; no caso, Marcos.

C) A propriedade, por interesse social, poderá vir a ser objeto de
desapropriação, devendo ser, no entanto, respeitado o direito de Marcos à
indenização.

D) O direito de propriedade de Marcos está cabalmente garantido, já que a
desapropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas
psicotrópicas.
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Régua	de	
Correção

Estamos diante do direito propriedade previsto no art. 5º
(inciso XXII, XIII e XXIV). No caso em exame, podemos ter a
desapropriação, desde que resguardado o pagamento de
indenização. 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;

Gabarito Letra C
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