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Direito Constitucional  
 

Olá, pessoal, tudo bem? 

Estou disponibilizando a todos um material completo de revisão dos pontos 
principais em Dir. Constitucional para fins de prova da OAB. O material traz 
referência dos principais dispositivos constitucionais, de jurisprudência atualizada 
e de alguns pontos doutrinários que precisamos levar para uma ótima prova. 

Desde já desejo a todos um excelente Exame de Ordem! ;)  

Ah...e continuem firmes nessa reta final de estudos! 

Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato pelas redes sociais. 

Prof. Diego Cerqueira 

 
 

 

 

 

 
diegocerqueira@estrategiaconcursos.com.br 

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

@profdiegocerqueira 
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  Teoria Geral da Constituição  
Conceito de Constituição: A Constituição é a “lei fundamental e suprema”. É o 
fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico.  Ela determina a 
organização e o funcionamento do Estado, bem como define os direitos e 
garantias fundamentais. 

Sistema aberto da Constituição (posição de J.J. Canotilho): A Constituição 
é dinâmica, adaptando-se à realidade social; visa a concretizar o Estado 
democrático de direito e captar a evolução dos valores da sociedade, sob pena 
de perder sua força normativa. Composição: Regras: são mais concretas, 
servindo para definir determinadas condutas; e  Princípios: são mais abstratos: 
não definem condutas, mas sim diretrizes para que se alcance a máxima 
concretização da norma.  

Sentidos da Constituição:  

ü Sentido sociológico - Ferdinand Lassalle: a Constituição é um fato 
social e não uma norma jurídica. A Constituição real e efetiva de um Estado 
consiste na soma dos fatores reais de poder (guarde essa expressão) que 
vigoram na sociedade. Temos uma Constituição real, efetiva, 
correspondente à soma dos fatores reais de poder, e outra, escrita, que 
seria apenas uma “folha de papel”.  

ü Sentido político - Carl Schmitt: a Constituição é uma decisão política 
fundamental que visa estruturar e organizar os elementos essenciais do 
Estado. Ela é um produto da vontade do titular do Poder Constituinte. 
(Teoria “voluntarista ou decisionista”). Temos distinção entre Constituição 
de leis constitucionais. A primeira dispõe sobre matérias de grande 
relevância jurídica (forma de Estado e de Governo, relação entre os 
poderes...). As segundas, seriam normas que fazem parte formalmente do 
texto, mas que tratam de assuntos de menor importância. 

ü Sentido jurídico - Hans Kelsen: a Constituição é entendida como norma 
jurídica pura, superior e fundamental. Temos um sistema de 
escalonamento hierárquico das normas. As normas jurídicas inferiores 
(normas fundadas) sempre retiram seu fundamento de validade das 
normas jurídicas superiores (normas fundantes).  

 No sentido lógico-jurídico, a Constituição é a norma hipotética 
fundamental (imaginada) que serve como fundamento lógico 
transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico-positivo.   



REVISÃO	DE	RETA	FINAL		
XXVI	EXAME	OAB	
Prof. Diego Cerqueira  

	
	

	  

 

 

 

 

  4 
 

 No sentido jurídico-positivo a Constituição é a norma positiva suprema, 
que serve para regular a criação de todas as outras. É documento solene, 
que deve ser alterado mediante procedimento especial. Ex: CRFB/88. 

ü Visão STF: O Supremo não tem apenas uma visão de perceber a 
Constituição. A Corte adota múltiplas acepções, ora entendendo a 
Constituição como um fato social, ora como valor ou norma jurídica.  

Estrutura da Constituição:  

a) Preâmbulo: é a parte que antecede o texto constitucional. Serve para 
apresentar e definir as intenções do Constituinte. Para o Supremo, é fonte 
de interpretação, mas não é norma constitucional; não dispõe de força 
normativa ou caráter vinculante. Não serve de parâmetro para a 
declaração de inconstitucionalidade; suas disposições não são de 
reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.  

b) Parte dogmática: é o texto constitucional propriamente dito, que prevê 
os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Trata-se do corpo 
permanente. Pode ser modificado pelo poder constituinte derivado, 
mediante emenda constitucional. 

c) Parte transitória: visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, quando do 
advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica. Suas 
normas são formalmente constitucionais. Pode ser modificada por reforma 
constitucional e sofrer controle de constitucionalidade das leis. 

Elementos da Constituição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

•São normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder. Exemplos: Título
III (Da Organização do Estado) e IV (Da Organização dos Poderes).Elementos orgânicos: 

•São normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, limitando a
atuação do poder estatal. Ex: Título II (Dos Direitos e Garantias
Fundamentais), exceto Capítulo II (Dos Direitos Sociais).

Elementos 
limitativos: 

•São as normas que traduzem o compromisso com o bem estar social.
Refletem a existência do Estado social, intervencionista, prestacionista. Ex:
“Dos Direitos Sociais, Da Ordem Econômica e Financeira e Da Ordem Social”.

Elementos 
socioideológicos: 

•São normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem
como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
Ex: art. 102, I, “a” e arts. 34 a 36.

Elementos de 
estabilização 

constitucional:

•São as normas que estabelecem regras de aplicação da constituição. Ex:
preâmbulo, disposições constitucionais transitórias e art. 5º, § 1º, CF.

Elementos formais 
de aplicabilidade: 
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Classificações: Temos diversas classificações. Mas, para fins de prova, levemos 
o entendimento da nossa CRFB/88: Democrática, promulgada, escrita, 
codificada, dogmática, eclética, rígida, formal, analítica, normativa e 
dirigente. 

Neoconstitucionalismo: É um novo pensamento acerca da Constituição (pós 
2° guerra). Se antes elas se limitavam a estabelecer os fundamentos da 
organização do Estado e do Poder, agora passam a prever valores e opções 
políticas gerais. Está voltado a reconhecer a supremacia da Constituição, cujo 
conteúdo passa a condicionar a validade de todo o Direito e a estabelecer deveres 
de atuação para os órgãos de direção política.  

Hierarquia das normas: 

ü Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias: Não 
importa qual é o conteúdo da norma. Todas as normas constitucionais 
originárias têm o mesmo status hierárquico. As normas definidoras de 
direitos e garantias fundamentais têm a mesma hierarquia do ADCT. 

ü Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e 
normas constitucionais derivadas: Todas elas se situam no mesmo 
patamar.  

ü As normas constitucionais originárias não podem ser declaradas 
inconstitucionais: Segundo o STF, elas gozam de presunção absoluta de 
Constitucionalidade. Não podem ser objeto de controle de 
constitucionalidade. Já as emendas (normas constitucionais derivadas) 
poderão, sim, ser objeto de controle.  

ü EC nº. 45/2004: “Os tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos: aprovados em cada Casa do Congresso Nacional 
(Câmara e Senado), em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, passaram a ser equivalentes às emendas 
constitucionais”. (“bloco de constitucionalidade”). Os demais tratados 
internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo rito ordinário, têm, 
segundo o STF, “status” supralegal”. Significa que se situam logo abaixo da 
Constituição e acima das demais normas.  

ü Normas infraconstitucionais: não possuem hierarquia entre si, segundo 
doutrina majoritária.  

 

 as leis federais, estaduais, distritais e municipais possuem o mesmo grau 
hierárquico. Eventual conflito elas, não será resolvido por um critério hierárquico; 
a solução dependerá da repartição constitucional de competências;  
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 Existe hierarquia entre a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e 
as Leis Orgânicas dos Municípios;  

 As leis complementares, apesar de serem aprovadas por um procedimento 
mais dificultoso, têm o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias. O que as 
diferencia é o conteúdo;  

 As leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. 
Esse entendimento deriva da ótica do “quem pode mais, pode menos”. Caso isso 
ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária; essa lei 
complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei 
ordinária;  

 As leis ordinárias não podem tratar de tema reservado às leis 
complementares. Caso isso ocorra, estaremos diante de um caso de 
inconstitucionalidade formal (nomodinâmica).  

 Os regimentos dos tribunais do Poder Judiciário são considerados normas 
primárias, equiparados hierarquicamente às leis ordinárias. Ex: resoluções do 
CNMP e do CNJ; 

 Os regimentos das Casas Legislativas (Senado e Câmara dos Deputados), 
por constituírem resoluções legislativas, também são considerados normas 
primárias, equiparados às leis ordinárias.  

Poder Constituinte: 

ü Poder constituinte originário: é o poder de criar uma nova Constituição. 
Apresenta seis características que o distinguem do derivado: é político, 
inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e 
autônomo.  

ü Poder Constituinte Derivado: (poder constituinte de segundo grau) é o 
poder de modificar a Constituição Federal bem como de elaborar as 
Constituições Estaduais. É fruto do poder constituinte originário, estando 
previsto na própria Constituição. Tem como características ser: jurídico, 
derivado, limitado (ou subordinado) e condicionado. 

 O PCD subdivide-se em dois: i) Poder Constituinte Reformador (poder de 
modificar a Constituição) e; ii) Poder Constituinte Decorrente. (poder que a 
CF/88 confere aos Estados de se auto-organizarem, por meio da elaboração 
de suas próprias Constituições). 

 O PCO previu 2 (dois) procedimentos de modificação formal da 
Constituição: i) emenda constitucional e; ii) revisão constitucional. Existe 
ainda um processo informal de modificação da Constituição, o qual é 
chamado pela doutrina de mutação constitucional. (obra do Poder 
Constituinte Difuso).  
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Aplicabilidade das normas constitucionais: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação das normas constitucionais no tempo: 

ü A Constituição anterior é integralmente revogada: No Brasil, 
não se aceita a tese da desconstitucionalização (Por essa teoria, a nova 
Constituição recepciona as normas da Constituição pretérita, conferindo-lhes “status” 
legal, infraconstitucional).   

ü As normas infraconstitucionais editadas na vigência da 
Constituição pretérita que forem materialmente compatíveis com a 
nova Constituição são por ela recepcionadas: A compatibilidade formal 
não é necessária. Aquelas editadas na vigência da Constituição pretérita que 
forem materialmente incompatíveis com a nova Constituição são por ela 
revogadas. Obs: No Brasil não temos o fenômeno da inconstitucionalidade 
superveniente. Essa é a posição do STF, que considera que o controle de 
constitucionalidade somente é cabível quando uma norma é contemporânea à 
Constituição.  

ü O fenômeno da repristinação: A repristinação consiste na 
possibilidade de “ressuscitar” normas que já haviam sido revogadas. A 
repristinação só é admitida excepcionalmente e quando há disposição 
expressa nesse sentido, em virtude da necessidade de se resguardar a 
segurança jurídica.  

ü Recepção x “Vacatio legis”: a lei vacante não será recepcionada 
pela nova ordem constitucional. A recepção somente se aplica às normas que 
estejam em vigor no momento da promulgação da Constituição.  

ü Direito pré-constitucional inconstitucional face á Constituição 
pretérita: o exame de constitucionalidade de uma lei somente será 
possível face à Constituição sob a égide da qual ela foi editada; um dos 

PLENA
•São autoaplicáveis -
independe de lei
posterior para
alcance e conteúdo.

•São não-
restringíveis e
possuem
aplicabilidade direta,
imediata e integral

CONTIDA
•São autoaplicáveis,
mas restringíveis,
isto é, estão sujeitas
a limitações ou
restrições

•Aplicabilidade
direta ,imediata e
possivelmente não-
integral

LIMITADA
•são não-
autoaplicáveis,
necessitam de
regulamentação
para produzirem
todos os efeitos.

•Aplicabilidade
indireta, mediata e
reduzida
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requisitos essenciais para que uma norma seja recepcionada é que ela seja 
válida perante a Constituição de sua época (Constituição pretérita).  

ü Alteração da repartição constitucional de competências pela 
nova Constituição: a recepção somente será possível se houver alteração 
de competência de um ente de maior grau para um ente de menor 
grau. Exemplo: uma lei federal vigente sob a égide da Constituição pregressa 
poderá ser recepcionada como estadual pela nova Carta, se esta estabelecer 
que os Estados são competentes para disciplinar a matéria. 

Interpretação Constitucional: Interpretar a Constituição significa 
compreender, investigar o significado do texto constitucional. Para Peter Häberle, 
são intérpretes da Constituição todos aqueles que a vivenciam: os cidadãos, os 
órgãos públicos, a opinião pública e demais grupos sociais. A teoria desenvolvida 
por Häberle é conhecida como a “sociedade aberta dos intérpretes”, que nos 
mostra que a interpretação constitucional é tarefa de todos. 

 Interpretativistas:  o juiz não pode, em sua atividade hermenêutica, 
transcender o que diz a Constituição. Deverá limitar-se a analisar os 
preceitos expressos e os preceitos claramente implícitos no texto 
constitucional.   

 Não-interpretativistas: o juiz deve pautar sua atuação em valores 
substantivos, tais como justiça, liberdade e igualdade. Os resultados da 
atuação judicial não decorrem de uma interpretação direta do texto, mas 
sim da aplicação de valores substantivos à apreciação de um caso concreto. 
A corrente não-interpretativista defende uma “abertura” do sistema 
constitucional, daí surgindo o conceito de “Constituição aberta”.  

Interpretação conforme a Constituição: técnica interpretativa cujo objetivo 
é preservar a validade das normas, evitando que sejam declaradas 
inconstitucionais. Somente deverá ser usado diante de normas polissêmicas, 
plurissignificativas (normas com várias interpretações possíveis). Deve-se 
priorizar aquela que lhes compatibilize o sentido com o conteúdo constitucional.  

 Interpretação conforme com redução do texto: a parte viciada é 
considerada inconstitucional, tendo sua eficácia suspensa. Ex: ADI 
1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão “ou desacato”, 
presente no art. 7o,§ 7o, do Estatuto da OAB. 

 Interpretação conforme sem redução do texto: exclui-se ou se 
atribui à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a 
Constituição. Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma 
interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente 
(quando se exclua uma interpretação que poderia torná-la 
inconstitucional).  
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PRINCÍPIOS DA 
INTERPRETAÇÃO 
CONSTITUCIONAL

Unidade da 
Constituição

Não há antinomias reais no texto da Constituição; elas
são apenas aparentes. Na interpretação deve-se
considerar a Constituição como um todo, Não há
interpretação isolada. Não existem normas
constitucionais originárias inconstitucionais.

Máxima 
efetividade 

(Eficiência ou da 
interpretação 

efetiva) 

O intérprete deve atribuir à norma constitucional o
sentido que lhe dê maior efetividade social. Visa,
portanto, a maximizar a norma.

Justeza  
/Conformidade 

funcional 
/Correção 
funcional 

O órgão encarregado de interpretar a Constituição não
pode chegar a uma conclusão que subverta o esquema
organizatório-funcional estabelecido pelo constituinte.

Concordância 
prática ou da 
harmonização

Ompõe a harmonização dos bens jurídicos em caso
de conflito entre eles, de modo a evitar o sacrifício
total de uns em relação aos outros. É usado na
solução de problemas referentes à colisão de direitos
fundamentais.

Efeito integrador
busca que seja dada preferência às determinações que
favoreçam a integração política e social e o reforço da
unidade política.

Força normativa 
da Constituição

Deve-se dar preferência às soluções que possibilitem a
atualização de suas normas, garantindo-lhes eficácia e
permanência.

Princípios da Interpretação Constitucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constituição Simbólica: o conceito de constitucionalização simbólica é 
novidade doutrinária trazida pelo Prof. Marcelo Neves. Trata-se um fenômeno 
caracterizado pelo fato de que, na atividade legiferante, há o predomínio da 
função simbólica (funções ideológicas, morais e culturais) sobre a função 
jurídico-instrumental (força normativa). Aponta para a existência de um déficit 
de concretização das normas constitucionais. O conteúdo da legislação 
simbólica poderia ter como funções as seguintes:  

ü Confirmar valores sociais:  
ü Demonstrar a capacidade de ação do Estado:  
ü Adiamento da solução de conflitos através de compromissos dilatórios:  
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Princípios Constitucionais: 

a)  Fundamentos da República Federativa do Brasil: Art. 1º, da CRFB/88: 
São os pilares, a base do ordenamento jurídico brasileiro: soberania, 
cidadania; dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para fins de revisão, 
vale uma atenção ainda nos seguinte pontos jurisprudenciai 

 É legítima a união homoafetiva como entidade familiar, em razão do princípio 
da dignidade da pessoa humana, da liberdade, segurança jurídica e do direito à 
busca pela felicidade  

 Não ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana a pesquisa com 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 
fertilização “in vitro” e não utilizados neste procedimento. 

 Não é possível, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, a 
submissão compulsória do pai ao exame de DNA na ação de investigação de 
paternidade. 

b)  Harmonia e Independência entre os Poderes: A separação de poderes 
é um princípio cujo objetivo é evitar arbitrariedades e o desrespeito aos 
direitos fundamentais; trata-se de técnica de limitação do poder estatal.  

 A CRFB/88 adotou uma separação de Poderes flexível. Temos funções 
típicas, funções atípicas. Art. 2º, CRFB/88:  trata da separação de poderes, 
dispondo que “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  

c) Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil: Art. 3º, 
CRFB/88: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  

 Esses verbos formam a sigla “Conga Erra Pro”, que 
serve de memorização.  Pense em um rapaz, de apelido 
CONGA, que tem como OBJETIVO não ERRAr na 
PROva: 

d) Princípios das Relações Internacionais: I - independência nacional; II - 
prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução 
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pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão 
de asilo político. 

 

  Direitos Fundamentais  
As gerações de direitos: 

a) Primeira Geração: buscam restringir a ação do Estado sobre o 
indivíduo. São as liberdades negativas. Ex: Direito de propriedade, 
locomoção, associação e o de reunião. 

b) Segunda geração: são os direitos que envolvem prestações positivas 
do Estado aos indivíduos (políticas e serviços públicos) e, em sua maioria, 
caracterizam-se por ser normas programáticas. São as chamadas de 
liberdades positivas. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Ex: 
direito à educação, saúde, trabalho.  

c) Terceira geração: Também chamados de direitos transindividuais ou 
supraindividuais. Aqui, o valor-fonte é a solidariedade, a fraternidade. São 
os direitos difusos e os coletivos. Ex: direito do consumidor, ao meio-
ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento.  

Características: Universalidade, Indivisibilidade, Inalienabilidade, 
Imprescritibilidade, Irrenunciabilidade, Relatividade ou Limitabilidade, 
Complementaridade e Proibição do retrocesso. 

Dimensões: Na dimensão 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). Já na dimensão 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.  

Teoria dos “limites dos limites”: A lei pode impor restrições aos direitos 
fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, que não 
pode ser objeto de violações. Deve-se observar o princípio da proporcionalidade, 
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).  
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Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: extensão da aplicação dos 
direitos fundamentais também às relações entre particulares. Tem-se a chamada 
“eficácia horizontal” ou “efeito externo”.  

Pontos importantes do art. 5º + Jurisprudência: 

ü Direito do Estrangeiro: STF: os direitos fundamentais abrangem qualquer 
pessoa que se encontre em território nacional, ainda que seja estrangeiro 
não residente no país. Mas, cuidado com o caput do art. 5º, pois a banca 
pode cobrar em sua literalidade.  

ü Direito à vida:  

a) Gravidez de feto anencéfalo: entende a Corte pela garantia do 
direito à gestante de “submeter-se a antecipação terapêutica de parto na 
hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por 
profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial 
ou qualquer outra forma de permissão do Estado”.  

b) Células-tronco: não 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. 

ü Direito à Igualdade:  

a) Cotas raciais: STF considera constitucional as ações afirmativas, 
como a reserva de vagas em universidades públicas para negros e 
índios. Na mesma linha, o programa concessivo 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.  

b) Igualdade material X princípio da razoabilidade: só a lei ou a 
própria Constituição podem determinar discriminações entre as 
pessoas. Os atos infralegais (Ex: edital de concurso) não podem 
determinar tais limitações sem que haja previsão legal. 

ü A 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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ü Direito à Liberdade de expressão:  

a) Vedação ao anonimato: o STF entende que as denúncias anônimas 
jamais poderão ser a causa única de exercício de atividade punitiva 
pelo Estado. As autoridades públicas não podem iniciar qualquer 
medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se apenas em 
peças apócrifas ou em escritos anônimos.  

b) Descriminalização das drogas: 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. (“marcha da maconha”). Muito 
cuidado! O que se entendeu constitucional foi o direito manifestar-se a 
favor ou não sobre a legalização. 

c) Diploma de jornalismo: o STF considerou que a exigência de diploma 
de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não 
são condições para o exercício da profissão de jornalista.  

ü Escusa de consciência e crença religiosa:  

a) “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”. É norma de eficácia contida. Consequência: 
maior parte da doutrina entende ser causa de perda de direitos 
políticos (art. 15, IV, CRFB/88). 

ü Intimidade/ Privacidade: 

a) “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”.   

b) Entendimentos do STF:  

 As pessoas jurídicas poderão ser indenizadas por dano moral;  
 Para que haja condenação por dano moral, não é necessária 
ofensa à reputação do indivíduo;  

 Não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA;  
 A privacidade dos agentes políticos é relativa, uma vez que estes 
devem à sociedade as contas da atuação desenvolvida 

 São admitidas as biografias não-autorizadas;  
 A quebra de sigilo bancário pode ser determinada por ordem 
judicial ou por CPI (mas cuidado com a literalidade da CF/88)  
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 As autoridades fiscais poderão requisitar informações às 
instituições financeiras  

 O Ministério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário 
de conta da titularidade de ente público ou no âmbito de 
procedimento administrativo que vise à defesa do patrimônio 
público (quando houver envolvimento de dinheiros ou verbas públicas). 

ü Inviolabilidade domiciliar: 

a) “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”.   

b) Entendimentos do STF:  

 Conceito de casa (segundo STF): é qualquer compartimento 
habitado; aposento ocupado de habitação coletiva; privado não 
aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade 
pessoal. Alcança também escritórios profissionais, consultórios 
médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação 
coletiva (hotel). Não estão abrangidos os bares e restaurantes.  

 Embora os escritórios estejam abrangidos pelo conceito de “casa”, 
não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo 
para a prática de atos ilícitos em seu interior. É válida ordem 
judicial que autoriza o ingresso de autoridade policial no 
estabelecimento profissional, inclusive durante a noite, para 
instalar equipamentos de captação de som (“escuta”).  

ü Sigilo das comunicações: 

a) “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” (cuidado com a literalidade) 

b) Entendimentos do STF:  

 A interceptação telefônica somente pode ser determinada pelo 
Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. A quebra do sigilo telefônico pode ser 
determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI.  
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 Lei ou decisão judicial também podem estabelecer hipóteses de 
interceptação das correspondências e das comunicações 
telegráficas e de dados, sempre que a norma constitucional esteja 
sendo usada para acobertar a prática de ilícitos.  

 É válida a prova de um crime descoberto acidentalmente durante 
a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de 
crime diverso”.  

 Apesar de o advogado ter seu sigilo profissional resguardado para 
o exercício de suas funções, tal direito não pode servir como 
escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é 
absoluto. O simples fato de ser advogado não pode conferir, 
imunidade na prática de delitos no exercício de sua profissão.  

ü Liberdade de trabalho: 

a) “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” 
(eficácia contida) 

b) Entendimentos do STF:  

 Exigência vale apenas quando houver potencial lesivo na 
atividade. A atividade de músico, por exemplo, prescinde de 
controle. É manifestação artística protegida pela garantia da 
liberdade de expressão. 

 É constitucional o exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Para a Corte, o exercício da advocacia traz um risco 
coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão e o 
respectivo exercício.  Nesse sentido, o exame de suficiência 
discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não 
alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício.  

 É inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da 
profissão de jornalista.  

ü Direito de reunião: 

 Deverá ter fins pacíficos, e apresentar ausência de armas; 
 Deverá ser realizada em locais abertos ao público; 
 Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para 
o mesmo local; 

 Desnecessidade de autorização; apenas prévio aviso à autoridade 
competente. 
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 O direito de reunião é protegido por Mandado de Segurança, e 
não por habeas corpus. 

ü Direito de associação: 

 

 

 

 

 

ü Direito de propriedade: 

a) É norma constitucional de eficácia contida e, portanto, está sujeita à 
atuação restritiva por parte do Poder Público.  

b) Se a propriedade estiver cumprindo a sua função social, só poderá 
haver desapropriação com base na tutela do interesse público: 
“necessidade pública, utilidade pública ou interesse social”. A 
indenização, será mediante prévia e justa indenização em dinheiro, 
exceto: 

§ Desapropriação para fins de reforma agrária;  
§ Desapropriação de imóvel urbano não-edificado que não 

cumpriu sua função social;  
§ Desapropriação confiscatória.  

ü Requisição Administrativa: 

a) “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá 
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano”; 

b) Para o STF, não é possível, devido ao nosso modelo federativo, que 
um ente político requisite administrativamente bens, serviços e 
pessoal de outro. Tal prática ofenderia o pacto federativo, e, além 
disso, o art. 5o, XXV, CF.   

 

1º A liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independente
de autorização dos Poderes Públicos e sem qualquer
interferência em seu funcionamento. Já a criação de cooperativas
também é livre, porém há necessidade de lei que a regule.

2º Só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em
julgado. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por
decisão judicial (aqui não há necessidade de trânsito em julgado).
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ü Direito à informação: 

a) “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado’’; 

b) DETALHE!!!! No caso de lesão ao direito à informação, o remédio a 
ser usado é o Mandado de Segurança.  Não é o habeas data! Isso 
porque se busca garantir o acesso a informações de interesse 
particular do requerente, ou de interesse coletivo ou geral, e não 
referentes à sua pessoa (que seria a hipótese de habeas data). 

c) STF: é constitucional lei que determine a divulgação da remuneração 
de servidores na Internet.  

ü Direito à inafastabilidade de jurisdição: 

a) “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito”; 

b) Temos no Brasil o sistema inglês de jurisdição; apenas o Poder 
Judiciário faz coisa julgada material. Exceções: (prévio esgotamento 
da via administrativa): Habeas data; Controvérsias desportivas 
e  	 Reclamação contra o descumprimento de Súmula 
Vinculante pela Administração Pública.   

c) Súmula Vinculante no 28: “É inconstitucional a exigência de 
depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na 
qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”.   

ü Extradição: 

a) “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei”; 

ü Devido processo legal / ampla defesa / contraditório 

a) “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal”; 

b) “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”; 
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c) Súmulas vinculantes importantes: 

 Súmula Vinculante nº. 5: “A falta de defesa técnica por advogado 
no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”  

 Súmula vinculante nº. 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 competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício 
do direito de defesa".  

 Súmula Vinculante nº. 21: É inconstitucional a exigência de 
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 
admissibilidade de recurso administrativo’.’ 

 Súmula vinculantes 28: É inconstitucional a exigência de depósito 
prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual 
se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

 

ü Provas em âmbito processual:  

a) “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos”; 

b) STF entende que a presença de provas ilícitas não é suficiente para 
invalidar todo o processo, se nele existirem outras provas, lícitas e 
autônomas (obtidas sem a necessidade dos elementos informativos 
revelados pela prova ilícita).  

 É ilícita a prova obtida por meio de interceptação telefônica sem 
autorização judicial. A interceptação telefônica depende de autorização 
judicial.  

 São ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica 
determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação 
preliminar. Uma denúncia anônima, por si só, não é suficiente para que 
o juiz determine a interceptação telefônica.  

 São ilícitas as provas obtidas mediante gravação de conversa informal 
do indiciado com policiais, por constituir-se tal prática em “interrogatório 
sub-reptício”, realizado sem as formalidades legais no inquérito policial 
e sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio.  

 São ilícitas as provas obtidas mediante confissão durante prisão ilegal. 
Se a prisão foi ilegal, todas as provas obtidas a partir dela também o 
serão.  

 É lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos 
interlocutores sem a autorização judicial, caso haja investida criminosa 
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daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Tem-se a 
legítima defesa. 

 É lícita a prova obtida por gravação de conversa telefônica feita por um 
dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando ausente causa 
legal de sigilo ou de reserva da conversação. 

 É lícita a prova consiste em gravação ambiental realizada por um dos 
interlocutores sem o conhecimento do outro. 

ü Princípio da presunção de inocência:  

a) “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória”; 

b) O princípio da presunção de inocência, que tem por objetivo 
proteger a liberdade do indivíduo frente ao poder de império do 
Estado. A regra é que, somente a partir do trânsito em julgado 
(decisão da qual não caiba mais nenhum recurso) de sentença penal 
condenatória é que alguém poderá ser considerado culpado. É, 
afinal, o trânsito em julgado da sentença que faz coisa julgada 
material.  

c) O STF entende que a decisão condenatória em segunda instância já 
permite a execução provisória do acórdão. Se um indivíduo foi 
condenado em 1ª instância e, em seguida, teve a condenação 
confirmada por um Tribunal (órgão de natureza colegiada), não se 
pode presumir que ele seja inocente. A execução do acórdão penal 
condenatório não precisa aguardar o julgamento de eventuais 
recursos extraordinário ou especial.  

ü Depositário Infiel: Cobrança literal da CRFB/88: “não haverá prisão civil 
por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”;  

 No entanto, o entendimento atual do STF é o de que a única 
prisão civil por dívida admitida no ordenamento jurídico 
brasileiro é a resultante do inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia.  

 Súmula Vinculante nº 25: É ilícita a prisão civil do depositário 
infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. 
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ü Habeas Corpus:  

a) “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”; 

b) Finalidade: proteger a liberdade de locomoção. Pode ser preventivo 
ou repressivo. E também pode ser impetrado qualquer pessoa 
física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Mas, PJ pode impetrar 
habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física. 

c) Não há necessidade de advogado.  
d) É isento de custas (ação gratuita).  
e) Jurisprudência importante:  

 Não cabe “habeas corpus” para impugnar decisões do STF 
(Plenário ou Turmas). Não é cabível habeas corpus, inclusive, 
contra decisão monocrática proferida por Ministro do STF. 

 Não cabe “habeas corpus” quando já extinta a pena privativa de 
liberdade. (Súmula STF nº 695) 

 Não cabe “habeas corpus” para discutir o mérito de punições 
disciplinares militares (art. 142, § 2º, CF). Somente para discutir 
a legalidade (Ex: competência do agente; concessão de ampla 
defesa).  

ü Mandado de Segurança:  

a) “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 
e certo, não amparado por “habeas corpus” ou habeas data, quando 
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público” 

b) Características: ação residual (rito sumário especial); visa proteger 
direito líquido e certo não amparado por HC e HD. (não cabe 
dilação probatória- a prova é pré-constituída); Prazo decadencial de 
120 dias.  

c) Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (ônus 
de sucumbência).  

d) Jurisprudência importante:  

 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
transitada em julgado; 

 Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, exceto se 
produtora de efeitos concretos; 
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 Súmula nº. 429/STF “a existência de recurso administrativo 
com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de 
segurança contra omissão de autoridade”.  

e) MS Coletivo: Trata-se de hipótese de substituição processual. 
Pode ser impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional e 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; (este último requisito é para as associações, cuidado) 

ü Mandado de injunção: 

a) “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania”  

b) Combater as chamadas “omissões inconstitucionais”. É aplicável 
diante da falta de regulamentação de normas constitucional de 
eficácia limitada. 

c) É possível MI coletivo – Lei. 13.300/2016; Legitimados – os mesmos 
do MS + Ministério Público + Defensoria Pública. 

d) Jurisprudência importante:  

 Não cabe mandado de injunção se...  

ü já houver norma regulamentadora do direito 
constitucional, mesmo que esta seja defeituosa.  
ü se faltar norma regulamentadora de direito 
infraconstitucional.  
ü diante da falta de regulamentação de medida 
provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso 
Nacional.  
ü se não houver obrigatoriedade de regulamentação 
do direito constitucional, mas mera faculdade.  

ü Habeas Data: 

a) “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 
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caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” 

b) Características: 

 Garantir acesso a informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público;  

 Retificação de dados, constantes de banco de dados de 
caráter público, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo.  

 para anotação nos assentamentos do interessado, de 
contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas 
justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. (Lei 
no 9.507/97) 

 O “habeas data” é ação gratuita. No entanto, é imprescindível 
a assistência advocatícia para que essa ação seja impetrada 

c) Jurisprudência importante:  

 O “habeas data” não pode ser usado para que se tenha acesso 
a banco de dados de caráter privado. 

  STF:  “habeas data é a garantia constitucional adequada para 
a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes 
ao pagamento de tributos constantes de sistemas 
informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos 
administração fazendária dos entes estatais”.  

ü Ação Popular: 

a) “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência” 

b) Características: 

 É ajuizada pelo cidadão; 	
 Visa a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência.  
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Direitos Sociais: são os direitos de 2°
 geração; implicam ao Estado uma 

“obrigação de fazer”, de ofertar prestações positivas visando concretizar a 
igualdade material e possibilitar melhores condições de vida aos indivíduos.  

ü Art. 6°, CF/88:  
§ Alimentação, moradia e transporta foram objeto de Emendas 

Constitucionais. Não estavam previstos originalmente. O 
transporte, por exemplo, veio com a EC no 90/2015.  

§ Em relação ao rol instituído pelo Constituinte no art. 6º, o STF 
entende que se trata de rol exemplificativo, pois há outros 
direitos sociais espalhados ao longo da CF/88.  
 

ü Princípios. A “concretização dos direitos sociais”: 

a) Cláusula da reserva do possível: o Estado deve efetivar os 
direitos sociais apenas “na medida do financeiramente possível”. A 
teoria serve para determinar os limites em que o Estado deixa de ser 
obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Agora, o Estado deve 
comprovar objetivamente a ausência de recursos orçamentários 
suficientes. 

b) Mínimo existencial: é uma limitação à cláusula da reserva do 
possível, pois o Estado deve garantir uma proteção social mínima aos 
indivíduos. Só poderá ser alegada pelo Poder Público como argumento 
para a não concretização de direitos sociais uma vez que tenha sido 
assegurado o mínimo existencial pelo Estado. A garantia do mínimo 
existencial é uma obrigação inafastável do Estado. 

c) Vedação ao Retrocesso: a proteção social de que a efetivação 
dos direitos fundamentais não venha a ser suprimidos pelo Estado. 

d)  Jurisprudência importante:  

 STF - a Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do 
Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de medicamento 
utilizado no combate a doença grave.  

 STJ - o juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas 
públicas como forma de garantir o fornecimento de medicamentos 
pelo Poder Público.  

Direitos Políticos: são aqueles que garantem a participação do povo na 
condução da vida política nacional. 
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ü Regime Político: O Brasil adota a democracia semidireta. A CF/88 
prevê formas de exercício do poder político diretamente pelo povo: 
i) plebiscito; ii) referendo e; iii) iniciativa popular de leis.  

ü Sufrágio: É o direito de votar (capacidade eleitoral ativa) e de ser 
votado (capacidade eleitoral passiva). No Brasil, o sufrágio é 
universal.  

ü Voto: é o instrumento para exercício do sufrágio. No Brasil, o voto é 
direto, secreto, universal, periódico, obrigatório e com valor igual 
para todos. 

ü Capacidade eleitoral ativa: 

 

 

 

 

 

 Analfabetos podem votar, mas são inelegíveis. 
 Os estrangeiros e os conscritos não podem se alistar como 
eleitores (são inalistáveis). 

 Voto dos portadores de deficiência grave: Para o TSE “não estará 
sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne 
impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das 
obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do 
voto”.  

 Situação do Índios: Para o TSE considerou que somente os índios 
integrados (excluídos os isolados e os em via de integração) 
seriam obrigados à comprovação de quitação do serviço militar 
para poderem se alistar. 

 
ü Capacidade eleitoral passiva: direito de ser votado, de ser eleito 

(elegibilidade).  
 
 Requisitos art. 14, § 3º, CRFB/88: i) nacionalidade brasileira; ii) 
pleno exercício dos direitos políticos; iii) alistamento eleitoral; iv) 
domicílio eleitoral na circunscrição; v) filiação partidária e; vi) idade 
mínima, variável conforme o cargo eletivo.  

•PARA MAIORES DE 18 ANOSALISTAMENTO E VOTO 
OBRIGATÓRIOS

•PARA ANALFABETOS;
•MAIORES DE SETENTA ANOS;
•MAIORES DE 16 E MENORES DE 18 ANOS.

ALISTAMENTO E VOTO 
FACULTATIVOS

•PARA OS ESTRANGEIROS
•DURANTE O SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO, PARA OS CONSCRITOS.

ALISTAMENTO E VOTO 
VEDADOS
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 As idades: i) 35 anos (Presidente, Vice-Presidente e Senador); ii) 
30 anos (Governador e Vice-Governador); iii) 21 anos (Deputado 
Federal, Deputado Estadual, Prefeito, VicePrefeito e juiz de paz) e; 
iv) 18 anos (Vereador).  
 

 ADI 5081/ STF: A desfiliação e a infidelidade partidárias 
resultarão na perda do mandato, salvo justa causa. Essa regra 
não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 
 

ü Inelegibilidades:  
 

a) inelegibilidades absolutas: São regras que impedem a 
candidatura e o exercício de qualquer cargo político. Estão 
relacionadas a características pessoais do indivíduo.  
Art. 14, §4º: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E que, 
entre os inalistáveis, temos os estrangeiros e os conscritos, durante 
o período do serviço militar obrigatório. 

 
b) inelegibilidades relativas: São regras que obstam a candidatura a 

certos cargos políticos, em virtude de situações específicas previstas 
na Constituição ou em lei complementar.  

 
 Por motivos funcionais: (Art. 14, §5º, CF): 
 

- Os Chefes do Poder Executivo somente podem ser reeleitos para um 
único período subsequente (uma única reeleição). Essa regra não se 
aplica aos detentores de mandato no Poder Legislativo.  
- Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem 
renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 
Atenção!!! É a desincompatibilização, dispensável quando o Chefe do 
Poder Executivo concorre à reeleição. 
 

 Por motivo de casamento, parentesco ou afinidade 
(inelegibilidade reflexa); (14, § 7º, CF/88) 
 

- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, dos 
Chefes do Poder Executivo ou de quem os haja substituído dentro dos 
6 meses anteriores ao pleito. Ex: Diego é Governador de BA. Seus filhos 
e cônjuge não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo dentro de 
BA. 
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- Situação excepcional: A inelegibilidade reflexa não se aplica caso o 
parente/cônjuge já fosse titular de mandato eletivo e estivesse se 
candidatando à reeleição. Ex: Ricardo (filho de Diego) é eleito prefeito 
de Belo Horizonte. Depois, Diego se elege Governador. Ricardo poderá 
disputar a reeleição para Prefeito? Pode, pois já era titular de mandato 
eletivo. Não será afetado pela inelegibilidade reflexa!  
 

§ Para o STF a inelegibilidade reflexa alcança também aqueles que 
tenham constituído união estável com o Chefe do Poder Executivo, 
inclusive no caso de uniões homoafetivas.  

 
§ Para o STF dissolução do casamento, quando ocorrida durante o 

mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa. É o que determina o 
STF na Súmula Vinculante nº 18: “A dissolução da sociedade ou 
do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a 
inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal” 

 
§ Agora um detalhe muito importante, pois inclusive foi tema do XXIV 

Exame de Ordem. Não há aplicação da súmula vinculante 18 no 
caso do evento morte. Com a morte, o STF entende que se cessa a 
possibilidade de influência para manipulação dos cargos. Assim, o 
candidato volta a ter elegibilidade. (Repercussão geral 678 STF). 

 
 Inelegibilidade relativa à condição de militar (14, §8º, 
CF/88): 

 

 

 

 

 

 

 Outras hipóteses de inelegibilidade: podem ser 
estabelecidas por lei complementar. (§9º, art. 14) 

 
ü Perda e suspensão dos direitos políticos: No Brasil só podemos 

ter perda ou suspensão. Não há possibilidade de cassação (art. 15, 
CF/88).  

O MILITAR 
ALISTÁVEL É 

ELEGÍVEL 
ATENDIDAS AS 

SEGUINTES 
CONDIÇÕES...

CASO TENHA 
MENOS DE 10 

ANOS DE 
SERVIÇO

DEVERÁ AFASTAR-SE DA 
ATIVIDADE.

CASO TENHA 
MAIS DE 10 

ANOS DE 
SERVIÇO

SERÁ AGREGADO PELA 
AUTORIDADE SUPERIOR E, 

SE ELEITO, PASSARÁ 
AUTOMATICAMENTE, NO 
ATO DA DIPLOMAÇÃO, 
PARA A INATIVIDADE.
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 Hipóteses de perda de Direitos Políticos: - Cancelamento da 

naturalização por sentença transitada em julgado; - Recusa de 
cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos 
termos do art. 5º, VIII;  

 Hipóteses de suspensão de Direitos Políticos: - Incapacidade civil 
absoluta; - Condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; improbidade administrativa. 
 

ü Dos Partidos Políticos: NOVIDADE EC 97/2017: tivemos 
novidades importantes no tema dos partidos políticos. Aqui, vale 
uma atenção especial aos seguintes dispositivos: 

 Liberdade Partidária (Art. 17, CRFB/88): É plena a 
liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos. A liberdade partidária, todavia, não é 
absoluta. Mas, temos que observar alguns valores: soberania 
nacional, regime democrático, pluripartidarismo e direitos 
fundamentais da pessoa humana.  

 Preceitos de Organização dos Partidos Políticos:  
§ Devem ter caráter nacional; não podem receber recursos 

financeiros de entidade ou governos estrangeiros, tampouco 
se subordinarem a estes; e necessidade de prestação de 
contas à Justiça Eleitoral. 

§ Art. 17, § 1º: é assegurada aos partidos políticos 
autonomia para definir sua estrutura interna e 
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus 
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a 
sua celebração nas eleições proporcionais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo 
seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade 
partidária. (EC 97/2017) 

§ Não há obrigatoriedade de simetria nas coligações em âmbito 
nacional, estadual e municipal.  
 

 Aquisição de Personalidade Jurídica: Os partidos políticos 
adquirem personalidade jurídica com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro. Após adquirirem 
personalidade jurídica, os partidos políticos deverão registrar 
seus estatutos no TSE, a fim de adquirir capacidade política.  
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 Direito de Antena e acesso a recursos do Fundo 
Partidário: Art. 17, § 3º: Somente terão direito a recursos do 
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 
forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (EC 
97/2017) 
 

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no 
mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da Federação, com um 
mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma 
delas; ou   
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação  

 Art. 17, § 5º: Ao eleito por partido que não preencher os 
requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato 
e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que 
os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins 
de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso 
gratuito ao tempo de rádio e de televisão.        

 

  Organização do Estado  
 

Elementos constitutivos do Estado:  

 

 

 

 

 

 

 

Federação X Confederação: Na federação, há uma união indissolúvel de entes 
autônomos; não há direito de secessão. Já na confederação tem-se uma 

Povo
• É a dimensão pessoal do Estado; são os seus nacionais.

Território
• É a dimensão física sobre a qual o Estado exerce seus poderes; é o domínio

espacial (material) onde vigora uma determinada ordem jurídica estatal.
Governo

• É a dimensão política; o Governo deve ser soberano, ou seja, sua vontade não
se subordina a nenhum outro poder, seja no plano interno ou no plano
internacional
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reunião de Estados soberanos. O vínculo é com base em um tratado 
internacional, o qual pode ser denunciado (vínculo dissolúvel).  

Características da federação: Descentralização do poder político. Entes 
federativos são dotados de autonomia política. E, aqui, temos:  

ü Auto-organização: os estados se auto-organizam por meio da 
elaboração das Constituições Estaduais e os municípios por meio de 
suas Leis Orgânicas. 

ü Autolegislação: é a capacidade de os entes federativos editarem suas 
próprias leis.  

ü Autoadministração: é o poder de exercer suas atribuições de 
natureza administrativa, tributária e orçamentária. 

ü Autogoverno: É o poder de eleger seus próprios representantes.  

Além disso, temos na federação as seguintes características:  

 Repartição constitucional de competências  
 Indissolubilidade do vínculo federativo  
 Nacionalidade única 
 Rigidez constitucional 
 Existência de mecanismo de intervenção  
 Existência de um Tribunal Federativo  
 Participação dos entes federativos na formação da vontade nacional 
 

ATENCÃO!!!  art. 1º, caput, que a “República Federativa do Brasil é formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”.  

Federação brasileira: Art. 18, da CF/88, “a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. 
Cuidado!!! Os Territórios não são entes federativos; portanto, não possuem 
autonomia política.  

 

 

 

 

• É atributo apenas da República Federativa do Brasil, do Estado federal em
seu conjunto. A União é quem representa a RFB no plano internacional
(art. 21, I), mas possui apenas autonomia, jamais soberania.

Soberania
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Estados:  

ü Formação dos Estados: Art. 18, § 3o, CF - Os Estados podem incorporar-
se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar.  

ü Auto-organização e autolegislação:  

 Princípios constitucionais sensíveis: forma republicana, sistema 
representativo e regime democrático; direitos da pessoa 
humana; autonomia municipal;  prestação de contas da 
administração pública (...) 

 Princípios constitucionais extensíveis: normas de organização 
em que a Lei Fundamental estendeu a Estados-membros, Municípios 
e Distrito Federal.  

 Princípios constitucionais estabelecidos: normas espalhadas 
pela CF/88 que estabelecem preceitos centrais de observância pelos 
Estados-membros em sua auto-organização.  

ü Autogoverno:  
 Poder Legislativo unicameral (Assembleia Legislativa): art. 27, 
CRFB/88: “O número de Deputados equivale ao triplo da 
representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 
número de trinta e seis, é acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de doze”.  

 Poder Executivo: Governador e Vice, cujos subsídios são fixados por 
lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. (art. 28, § 1o)  

 Poder Judiciário: juízes estaduais e Tribunais de Justiça, cuja 
competência é determinada pela Constituição do Estado (art. 125, 
§ 1o, CF/88).  

ü Autoadministração: (art. 25, § 3o, CF/88). “Os Estados poderão, 
mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum”. 

Distrito Federal: Possui natureza híbrida, pois não é considerado nem estado 
nem município. O STF afirma que se trata ente federativo com autonomia 
parcialmente tutelada pela União.  
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ü A auto-organização: 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 
(art. 32, “caput”, CF/88). 

ü Autolegislação: são atribuídas as competências legislativas reservadas 
aos Estados e Municípios (CF, art. 32, §1º e 147). Mas não são todas. Há 
exceções. (Ex: competência para dispor sobre sua organização judiciária, que é privativa 
da União (art. 22, XVII, CF).  

ü Autogoverno: a eleição do Governador e do Vice-Governador segue as 
regras da eleição para Presidente da República. A dos deputados distritais 
segue a regra dos deputados estaduais. 

Datalhe!!!!: o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios 
(art. 32, “caput”, CF/88). 

Súmula Vinculante nº. 39 do STF: ”compete privativamente à União 
legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal” 

Municípios:  

ü Auto-organização: Lei Orgânica votada em dois turnos com interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado. 

ü Não há Poder Judiciário.  
ü Iniciativa popular (art. 29, XIII, CF/88): manifestação de, pelo menos, 

5% do eleitorado. 
ü Formação e estrutura: Art. 18, § 4o, CF - 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.  

Repartição de competências:  

ü Princípio da predominância do interesse: a União - matérias de 
predominância do interesse geral (nacional); Estados - matérias de 
interesse regional; e aos Municípios, caberão as matérias de interesse local. 
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 Atenção extra: fixação do horário de funcionamento de 
agências bancárias: como está em jogo o sistema financeiro 
nacional, o interesse é geral e, portanto, a competência é da União. 
Já a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais é de interesse é local dos Municípios.  

ü Princípio da subsidiariedade: sempre que for possível, as questões 
devem ser resolvidas pelo ente federativo que estiver mais próximo da 
tomada de decisões. Guardem isso com carinho! J Como exemplo, citamos 
as competências para dispor sobre transporte. 

 A exploração do transporte municipal é matéria de competência dos 
Municípios; transporte intermunicipal é dos Estados; transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros é 
competência da União.  

ü Competências da União: edita as normas gerais e os Estados e DF 
complementam a legislação federal, no que couber. Caso a União não edite 
as normas gerais, Estados e Distrito Federal exercerão competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

 Competências exclusivas da União: art. 21, CF. São de natureza 
administrativa ou material e indelegáveis.  

   Atenção Extra: 

§ Manter relações com Estados estrangeiros e participar de 
organizações internacionais 

§ Declarar a guerra e celebrar a paz; 
§ Assegurar a defesa nacional; 
§ Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 

federal; 
§ Emitir moeda; 
§ Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
§ Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações;  
§ Conceder anistia; 
§ Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e 
imagens e os serviços e instalações de energia elétrica e o 
aproveitamento energético.  
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 Competências privativas da União: art. 22, CF. São de natureza 
legislativa e delegáveis aos Estados e ao Distrito Federal.  

   Atenção Extra: 

§ Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

§ Desapropriação; 
§ Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em 

tempo de guerra; 
§ Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
§ Serviço postal; 
§ Diretrizes da política nacional de transportes; 
§ Trânsito e transporte; 
§ Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
§ Nacionalidade, cidadania e naturalização; 
§ Sistemas de consórcios e sorteios; 
§ Seguridade social; 
§ Diretrizes e bases da educação nacional; 
§ Normas gerais de licitação e contratação;  
§ Propaganda comercial. 
§ Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 Jurisprudências STF: 

- A competência legislativa concorrente do estado-membro para dispor 
sobre educação e ensino (CF/88, art. 24, IX) autoriza a fixação, por 
lei estadual, do número máximo de alunos em sala de aula. Assim, não 
há violação à competência privativa da União para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional. 

v É inconstitucional lei estadual que estabeleça a obrigatoriedade de utilização, 
pelas agências bancárias, de equipamento que atesta a autenticidade de cédulas 

v É constitucional a atribuição de monopólio do serviço postal à Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 

v É constitucional a Lei da Anistia (crimes durante a época da ditadura). Trata-se 
de competência da União; já a concessão de anistia para infrações administrativas 
de servidores públicos estaduais é competência dos Estados.  

v Súmula Vinculante nº 2: “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou 
distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e 
loterias”.  

v Súmula Vinculante nº. 39: segundo a qual “compete privativamente à União 
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legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal”.  

v Súmula Vinculante nº 46: “a definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da 
competência legislativa privativa da União”. 

 

 Competências comuns: art. 23, CF. São competências de natureza 
administrativa (material).  

 Competência legislativa concorrente: art. 24, CF. É atribuída à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal (os Municípios não foram 
contemplados!).  

 A regra do art. 24, I e II despenca em prova (rs). 
Vamos levar o seguinte mnemônico para prova: 
“PUFETO”  

Penitenciário – Urbanístico – Financeiro – 
Econômico – Tributário - Orçamento 

 

ü Competências dos Estados e do Distrito Federal: remanescente ou 
residual. Exceção: há uma competência residual que foi atribuída à União, 
É a competência para instituir impostos residuais. Obs: Algumas 
competências estão expressas na CF (Ex: art. 25, § 2o; art. 25, § 3o e art. 125, CF).  

ü Competências do Distrito Federal: em regra, as competências 
legislativas, administrativas e tributárias reservadas aos estados e aos 
municípios (CF, art. 32, §1o). Exceções: competência dos Estados para 
organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério Público, polícia civil, 
polícia militar e corpo de bombeiros militar é da União.  

ü Competências do Municípios:  
 Legislativa: a Exclusiva é para legislar sobre assuntos de interesse 
local (CF, art. 30, I); a Suplementar é para suplementar a legislação 
federal ou estadual, no que couber (CF, art. 30, II). 

 Administrativa: é aquela, atribuída pela CF/88, para que eles 
tratem de assunto local.  

  O Município é competente para fixar o horário 
de funcionamento de estabelecimento comercial 
(Súmula Vinculante nº 38, STF). Esse entendimento 
também abrange drogarias, farmácias...  

 A fixação do horário de funcionamento das 
agências bancárias, por estar relacionado ao sistema 
financeiro nacional, extrapola o interesse local. 
Portanto, não é de competência dos Municípios.  
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 O Município é competente para legislar sobre 
limite de tempo de espera em fila dos usuários dos 
serviços prestados pelos cartórios localizados no seu 
respectivo território, sem que isso represente ofensa à 
competência privativa da União para legislar sobre 
registros públicos.  

 É constitucional lei estadual que concede “meia 
passagem” aos estudantes nos transportes coletivos 
intermunicipais. Já no caso de serviço de transporte 
local, a competência para dispor a respeito é da 
legislação municipal.  

 É inconstitucional lei municipal que obriga ao 
uso de cinto de segurança e proíbe transporte de 
menores de 10 anos no banco dianteiro dos veículos, 
por ofender à competência privativa da União Federal 
para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI). 

 Ofende o princípio da livre concorrência lei 
municipal que impede a instalação de 
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área. (Súmula Vinculante nº 49).  

 

  Administração Pública 
Princípios: 

ü Explícitos: Art. 37 – “LIMPE” – Legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

ü Implícitos: controle judicial dos atos administrativos (art. 5º, XXXV); 
Princípio da autotutela (súmula 473 STF); segurança jurídica (art. 2º Lei. 
9.784/99); princípio da motivação; proporcionalidade e razoabilidade; e 
princípio da continuidade do serviço público (art. 37, VII, CRFB/88). 

Acesso a Cargos Públicos: o art. 37, inciso I, CF/88: “os cargos, empregos e 
funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.  

ü Jurisprudência do STF: 
 

 Súmula Vinculante nº. 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a exame 
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público".  
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 “A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital 
importa em ofensa constitucional”. 

 “A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a 
exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei”. 

 Súmula nº. 683 (STF): “O limite de idade para a inscrição em concurso 
público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando 
possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser 
preenchido”. (Inclusive foi objeto do XXII Exame de Ordem). 

 “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas 
com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que 
viole valores constitucionais” 

 Concurso Público:  

ü Investidura em cargo ou emprego público: aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos. Exceção: Os cargos em 
comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração.  
 

ü Prazo de validade do concurso público: até 2 (dois) anos, prorrogável 
uma vez por igual período. A contagem do prazo é feita a partir da 
homologação. 

 Jurisprudência STF:  
§ A aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no 

edital garante direito subjetivo do candidato à nomeação.  
§ A lei reservará um percentual dos cargos ou empregos públicos para 

pessoas portadoras de deficiência.  
§ NOVIDADE!!! RE 837.311: “O surgimento de novas vagas ou a 

abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 
validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 
edital,  ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade 
do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 

§ Constitucionalidade do sistema de cotas para concurso 
público: é constitucional a reserva de 20% das vagas 
oferecidas nos concursos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública direta e indireta. (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado 8/6/2017  - Informativo 868). 
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Cargos em Comissão x Funções de Confiança:  

 

 

 

 

 

 

ü Nepotismo: O STF entende que a prática ofende os princípios da 
moralidade e da impessoalidade, devendo a vedação ser observada por 
todos os Poderes da República e por todos os entes da Federação.  

ü Em 2016 STF: “Nomeação para cargo político não afasta (por si só) 
aplicação da súmula sobre nepotismo”. “Nessa seara, tem-se que a 
nomeação de agente para exercício de cargo na administração pública, em 
qualquer nível, fundada apenas e tão somente no grau de parentesco com a 
autoridade nomeante, sem levar em conta a capacidade técnica para o seu 
desempenho de forma eficiente, além de violar o interesse público, mostra-se 
contrária ao princípio republicano”. 

ü A) Servidores nomeados via concurso: o STF afirmou que essa vedação 
não pode alcançar os servidores admitidos mediante prévia aprovação em 
concurso público, ocupantes de cargo de provimento efetivo, haja vista que 
isso poderia inibir o próprio provimento desses cargos, violando, dessa 
forma, o art. 37, I e II, da CF/88, que garante o livre acesso aos cargos, 
funções e empregos públicos aos aprovados em concurso público. (STF. 
Plenário. ADI 524/ES, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 20/5/2015 - Info 786). 

Direitos dos Servidores:  

ü Direito de greve (art.37, VII): o direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites estabelecidos em lei específica. (Eficácia limitada).  

 MI - posição concretista geral: a aplicação ao setor público, no que 
couber, da lei de greve vigente no setor privado (Lei no 7.783/1989) 
até a edição da lei regulamentadora.  

Funções de confiança 
e cargos em comissão

Destinam-se 
exclusivamente às 

atribuições de direção, 
chefia e assessoramento.

Funções de confiança

Ocupadas exclusivamente 
por servidores ocupantes 

de cargo efetivo

Cargos em comissão

Podem ser preenchidos por 
pessoas com ingresso sem 

concurso público. Entretanto, a 
Lei deve estabelecer 

percentuais mínimo de vagas a 
serem preenchidas por 

servidores de carreira, que 
ingressaram mediante 

concurso
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 Inaplicabilidade do direito de greve a determinados servidores 
públicos, como, por exemplo, às forças policiais, devido à índole de 
sua atividade.  

 NOVIDADE 2016!!!! RE 693456 - STF decidiu que a administração 
pública deve fazer o corte do ponto dos grevistas, mas admitiu a 
possibilidade de compensação dos dias parados mediante acordo. O 
desconto não poderá ser feito caso o movimento grevista tenha sido 
motivado por conduta ilícita do próprio Poder Público. 

Remuneração dos Servidores Públicos: a remuneração de todos os 
servidores e empregados públicos está sujeita a um teto remuneratório geral do 
funcionalismo público - subsídio dos Ministros do STF. Mas, temos detalhes: 

Teto Cargos 
Subsídio dos Ministros do STF Todos, em qualquer esfera da Federação 

Subsídio do Prefeito Todos os cargos municipais 
Subsídio do Governador Todos os cargos do Executivo estadual 

Subsídio dos deputados estaduais e 
distritais Todos os cargos do Legislativo estadual 

Subsídio dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça 

Teto obrigatório para os servidores do 
Judiciário estadual (exceto juízes, por 

determinação do STF*) 
Subsídio dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça (até 90,25% do 

subsídio dos Ministros do STF) 

Teto facultativo para os Estados e Distrito 
Federal (não se aplica a deputados estaduais e 

a distritais, nem a vereadores) 

Acumulação remunerada de cargos e empregos públicos: só é possível se 
houver compatibilidade de horários e nos seguintes casos: 2 cargos públicos 
de professor; 1 cargo professor com 1 cargo técnico ou científico; 2 
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.  

ü Havendo acumulação lícita: necessário que seja observado o teto 
remuneratório do funcionalismo público. (art. 37, XVI)  

ü NOVIDADE STF/2017: o Plenário do Supremo pacificou entendimento de que o 
teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma isolada para cada 
cargo público acumulado.  

Servidores Públicos e Mandato Eletivo:  
ü Mandato federal, estadual ou distrital: será afastado do cargo.  
ü Mandato de Prefeito: será afastado do cargo, podendo optar pela 

remuneração.  
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ü Investido no mandato de Vereador: poderá: a) se houver compatibilidade 
de horários, acumular o cargo público com o mandato eletivo; b) se não 
houver compatibilidade de horários, será afastado do cargo público, 
podendo optar pela remuneração.  

Estabilidade: se aplica aos servidores públicos estatutários ocupantes de 
cargos efetivos. Não cabe falar em estabilidade para servidores ocupantes de 
cargos em comissão. 

ü Adquirida após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de 
desempenho.  

ü Somente servidores ocupantes de cargos efetivos é que adquirem a 
estabilidade.  

ü Perda do cargo (art. 41, § 1º e do art. 169, § 3º): 
  

 Sentença judicial transitada em julgado.  
 Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa  
 Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa  

 Excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 3º).  

Improbidade Administrativa: Os atos de improbidade administrativa 
resultarão em: i) perda do cargo público; ii) suspensão dos direitos políticos; iii) 
indisponibilidade dos bens e; iv) ressarcimento ao erário.  

Responsabilidade Civil do Estado: é objetiva, ou seja, independe de dolo ou 
culpa. Cabe ainda direito de regresso contra o agente público que deu causa ao 
dano (dolo ou culpa).  

ü As empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de 
atividades econômicas não são alcançadas pela regra da responsabilidade 
civil objetiva.  

ü Brasil adota teoria do risco administrativo: PJ de direito público e as 
PJ de direito privado prestadoras de serviços públicos terão a obrigação de 
reparar os danos que seus agentes, atuando nessa qualidade, produzirem 
a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.  

ü Excludentes de responsabilidade: i) culpa exclusiva da vítima; ii) 
caso fortuito ou força maior e; iii) fato exclusivo de terceiros. Se a 
culpa da vítima for concorrente com a do agente público, a responsabilidade 
do Estado será mitigada, repartindo-se o “quantum” da indenização.  
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Obrigatoriedade de Licitação (art. 37, XXI): procedimento formal, disciplinado 
em lei, de observância obrigatória para as aquisições do Poder Público (obras, 
serviços, compras). Decorre do princípio da indisponibilidade do interesse 
público; visa garantir à administração a proposta mais vantajosa. 

 

Poder Executivo 
Investidura e posse do Presidente: 

ü Ser brasileiro nato (art. 12, § 3º, CF/88); 
ü Possuir alistamento eleitoral;  
ü Estar no pleno gozo dos direitos políticos; 
ü Ter mais de 35 anos. Destaque-se que essa idade deve ser 

comprovada na data da posse;  
ü Não se enquadrar em nenhuma das inelegibilidades previstas na 

Constituição;  
ü Possuir filiação partidária.  

Presidente e Vice-Presidente:  

ü Eleição: sistema majoritário de dois turnos (maioria absoluta dos votos 
válidos). Se não tiver essa maioria, será realizado 2 turnos de votações. 

ü Impedimento ou vacância: o substituto do PR é o Vice. No caso de 
impedimento ou vacância de ambos os cargos, serão chamados ao exercício 
da Presidência, na ordem: i) o Presidente da Câmara dos Deputados; 
ii) o Presidente do Senado Federal e; iii) o Presidente do STF.  

ü Crime de responsabilidade: Se for condenado ele perderá o cargo e 
ficará inabilitado por 8 anos para o exercício de função pública. (art. 52, 
parágrafo único, CRFB/88)  

ü Vacância do PR e Vice: 

 

 

 

 
 

VACÂNCIA DOS 
CARGOS DE 

PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE

NOS DOIS 
PRIMEIROS ANOS 
DO MANDATO...

ELEIÇÃO DIRETA NOVENTA 
DIAS DEPOIS DE ABERTA A 

ÚLTIMA VAGA

NOS DOIS ÚLTIMOS 
ANOS DO 

MANDATO...

ELEIÇÃO INDIRETA, PELO 
CONGRESSO NACIONAL, 

TRINTA DIAS APÓS ABERTA A 
ÚLTIMA VAGA
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Atribuições do Presidente: Pessoal, sugiro uma leitura atenta do art. 84 da 
CRFB/88. Mas, vale uma atenção especial para: 

ü Nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
ü Decretos executivos: “Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. São atos 
normativos secundários no uso do poder regulamentar. Competência 
indelegável do PR. 

ü Decreto Autônomos: “Dispor, mediante decreto, sobre (i) organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (ii) extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos”. São atos normativos 
primários, possuindo a mesma hierarquia das leis formais; a competência 
é delegável (art. 84, parágrafo único, CF). 

 CUIDADO!!! A criação ou extinção de órgão público não poderá ser 
objeto de decreto autônomo: haverá necessidade de lei formal.  

 Se houver aumento de despesa é necessária lei para tratar da 
organização e funcionamento de administração federal  

 A extinção de funções ou cargos públicos que estiverem ocupados 
também depende de lei formal.  

ü Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos 
órgãos instituídos em lei. Competência delegável (art. 84, parágrafo 
único, CF). 

ü Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Competência 
delegável. 

 A competência para prover e desprover cargos públicos (art.84,XXV,CF, 
primeira parte) é delegável aos Ministros de Estado, AGU e PGR. 
 

ü Iniciar o processo legislativo, seja apresentando projetos de lei de sua 
iniciativa privativa (art.61, § 1º) ou projetos de lei de iniciativa geral. 

ü Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
ü Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após 

a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

 Compete ao Congresso Nacional julgar as contas do Presidente 
da República, com parecer prévio do TCU.  

 Caso o Presidente da República não preste contas ao Congresso 
Nacional nesse prazo de sessenta dias, a Câmara dos Deputados 
procederá à tomada de contas do Presidente da República; 
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ü Enviar ao Congresso Nacional o PPA, projeto LDO e PLOA.  
ü Editar medidas provisórias com força de lei.  
ü Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo 

do Congresso Nacional 
ü Decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 
ü Decretar e executar a intervenção federal 

 Competências delegáveis do PR: atribuições delegáveis ao PGR, AGU e 
Ministros de Estado - Editar decretos autônomos; conceder indulto e 
comutar penas, e prover e desprover cargos públicos, na forma da lei. 

Responsabilização do Presidente:  

ü Cláusula de irresponsabilidade penal relativa: durante o seu mandato, 
o Presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício 
da função. Agora, somente se aplica às infrações de natureza penal. 

ü Vedação à prisão cautelar: o Presidente da República somente estará 
sujeito à prisão após sentença condenatória, nas infrações penais comuns.  

ü Autorização da Câmara dos Deputados: há um juízo de admissibilidade 
político. o PR somente será processado e julgado após autorização da 
Câmara, por 2/3 dos seus membros, em votação nominal (aberta).  
 

ü Competência para processar e julgar o PR:  
 Crimes comuns: STF; a denúncia ou queixa-crime é apresentada 
ao STF, mas este só poderá recebê-la após o juízo de 
admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Mesmo após 
a autorização da Câmara, o STF pode rejeitar a denúncia e não 
instaurar o processo. 

 O PR ficará suspenso das suas funções e só retornará às suas funções 
caso seja absolvido ao final do julgamento, ou se decorrerem mais 
de 180 dias sem que o julgamento tenha sido concluído.  

 Crimes de responsabilidade: Senado Federal, após juízo de 
admissibilidade político da Câmara dos Deputados. 

o ADPF 378/ STF: no Senado, haverá novo juízo de 
admissibilidade da denúncia (por maioria simples). O 
Senado Federal possui discricionariedade para decidir pela 
instauração ou não do processo contra o Presidente da 
República.  
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 1) Nos crimes comuns, o Presidente ficará 
suspenso de suas funções desde o recebimento da 
denúncia ou queixa-crime pelo STF.  

2) Nos crimes de responsabilidade, o 
Presidente ficará suspenso de suas funções desde 
a instauração do processo pelo Senado Federal.  

O que as bancas fazem? Elas invertem ordem. :) 
 

 DETALHE!!!!! No âmbito dos Estados: Não há necessidade de 
prévia autorização da assembleia legislativa (juízo de 
admissibilidade) para o recebimento de denúncia ou queixa e 
instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime 
comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ato de 
recebimento ou no curso do processo, dispor, 
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares 
penais, inclusive afastamento do cargo. (informativo 863 STF) 
 

ü Condenação do Presidente pelo Senado Federal:  
 Voto nominal (aberto) de 2/3 dos seus membros.  
 STF: não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado 
Federal no processo de “impeachment”, mas devem ser assegurados 
os princípios do devido processo legal, dentre eles o contraditório, a 
ampla defesa e a fundamentação das decisões.  

 É cabível controle jurisdicional quanto aos aspectos processuais 
(formais).  
 

ü As penalidades: i) perda do cargo e; ii) inabilitação, por 8 (oito) anos, 
para o exercício de função pública. 

 

Poder Legislativo 
Poder Político: é uno e indivisível, tendo como titular o povo, que o exerce por 
meio de seus representantes ou, diretamente, nos termos da Constituição. Temos 
aqui a soberania popular. A organização do Estado deve levar em consideração 
o princípio da separação de poderes. 
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Poder Legislativo federal: Trata-se de um sistema bicameral - Câmara dos 
Deputados + Senado Federal = Congresso Nacional.   

ü Câmara dos Deputados: representantes do povo, eleitos pelo 
sistema proporcional.   
ü Senado Federal: representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos pelo sistema majoritário simples. Cada Estado e o Distrito Federal 
elegem três Senadores, com mandato de oito anos.   
ü Atuação conjunta CD e SF: 
 

 
 
 
 
 

 

Como ocorrem as reuniões? 

ü Legislatura: 04 anos no qual o Congresso Nacional exerce suas 
atividades. Temos sessões legislativas ordinárias extraordinárias.  

 Sessão legislativa ordinária (SLO): ocorre de 2 de fevereiro a 17 
de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. Em uma legislatura, 
ocorrem 4 (quatro) SLOs.  

 Sessão legislativa extraordinária (SLE): ocorre fora do período 
normal de trabalho do Congresso Nacional, ou seja, durante os 
recessos parlamentares.  

ü Quem faz a convocação? 
o Presidente do Senado Federal: 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;  
o Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara e do 
Senado ou a requerimento da maioria dos membros de ambas 
as Casas: em caso de urgência ou interesse público relevante, em 
todas essas hipóteses com a aprovação da maioria absoluta de cada 
uma das Casas do Congresso Nacional.  

ü Jurisprudência importante: 
 Cláusula de barreira para candidato: os candidatos a deputado 

federal, deputado estadual e vereador precisarão obter, individualmente, 
votação nominal igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, 

HIPÓTESES 
DE SESSÃO 
CONJUNTA

ELABORAR O 
REG. COMUM E 

REGULAR A 
CRIAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

COMUNS ÀS 
DUAS CASAS

RECEBER O 
COMPROMISS

O DO 
PRESIDENTE E 

DO VICE DA 
REPÚBLICA

CONHECER DO 
VETO E SOBRE 

ELE 
DELIBERAR

DISCUTIR E 
VOTAR A LEI 
ORÇAMENTÁR

IA 

DELEGAR AO 
PRESIDENTE 

PODERES 
PARA 

LEGISLAR
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que é calculado dividindo-se o número de votos válidos da eleição (sem 
brancos e nulos) pelo número de cadeiras disponíveis 

 Fidelidade partidária: STF- os partidos políticos e as coligações 
partidárias têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema 
proporcional. Se houver transferência de legenda e cancelamento de 
filiação sem razão legítima, deputado perde mandato (não se aplica aos 
candidatos eleitos pelo sistema majoritário). Exceção: mudança 
significativa de orientação programática do partido ou comprovada 
perseguição política tornam legítimo o desligamento voluntário do partido.  

Coligações partidárias - eleições proporcionais: a vaga pertencerá à 
coligação.  

Mesa do Congresso Nacional: 

ü Composição: presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os 
demais cargos são exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos 
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado;  
ü Mandato: 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo 
na eleição subsequente, dentro da mesma legislatura. 

Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): função típica de 
fiscalização/investigação. Trata-se de controle político-administrativo.   

• Requisitos de criação:  

 Requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa;  
 Indicação de fato determinado a ser investigado;   
 Fixação de prazo certo para a realização de seus trabalhos;  

ü Jurisprudência STF: 

  É inconstitucional que se estabeleça o requerimento de 
criação de CPI à deliberação pelo Plenário. O requerimento 
por 1/3 dos membros da Casa Legislativa é suficiente para 
a instauração de CPI. 

 A maioria legislativa, mediante inércia de seus líderes na 
indicação de membros para compor uma CPI, não pode 
frustrar o exercício, pelos grupos minoritários, do direito 
público subjetivo de ver instaurada investigação 
parlamentar em torno de fato determinado e por período 
certo. 
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 É válida norma do Regimento Interno da Casa Legislativa 
que estabeleça um número máximo de CPI’s que poderão 
funcionar ao mesmo tempo.  

 Não se admite a criação de CPI’s para investigações 
genéricas ou, como diz o Ministro Gilmar Mendes, para 
devassas generalizadas, sob pena de se produzir um quadro 
de insegurança e de perigo para as liberdades individuais 

 Criação das comissões com objeto específico não impede a 
apuração de fatos conexos ao principal, ou, ainda, de outros 
fatos, inicialmente desconhecidos, que surgirem durante a 
investigação 

 CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos 
referentes aos demais, devido ao pacto federativo. 

 

ü Poderes da CPI: 
 Convocar particulares e autoridades públicas para depor (exceto 

membros do Poder Judiciário para prestar depoimento no exercício da 
função jurisdicional); 

 Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória; 
 Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do 

investigado. 
ü Vedações: 

 Decretar prisões, exceto em flagrante delito; 
 Determinar a aplicação de medidas cautelares; 
 Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados;  
 Determinar a anulação de atos do Poder Executivo;  
 Determinar a quebra do sigilo judicial;  
 Determinar a interceptação telefônica, por ser esse ato reservado à 

competência jurisdicional;  
 Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos;  
 Apreciar atos de natureza jurisdicional.  

Principais atribuições Câmara X Senado X Congresso: 

Câmara Deputados Senado Federal Congresso Nacional 

Autorizar, por 2/3 de seus 
membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República e os 
Ministros de Estado 

 

Nos crimes de responsabilidade, o 
Senado irá julgar as seguintes 
autoridades: i) Presidente da 
República; ii) Vice-Presidente da 
República; iii) Ministros do STF; 
iv) membros do CNJ e do CNMP; 
v) Procurador-Geral da República 
e; vi) Advogado-Geral da União.  

Aprovar tratados internacionais 
mediante decreto legislativo 

 

Proceder à tomada de contas do O Senado Federal tem a Congresso Nacional poderá 
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Presidente da República, quando 
não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa 

competência para aprovar 
previamente a nomeação de 
importantes autoridades da 
República (art. 52, III e IV). Esse 
procedimento de aprovação é a 
famosa “sabatina”.  

aprovar ou suspender a 
decretação de estado de defesa 

Compete privativamente à Câmara 
dispor sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de 
seus serviços. Ainda, Câmara tem 
iniciativa privativa para apresentar 
projeto de lei para a fixação da 
remuneração de seus servidores. 

O Senado Federal autoriza 
operações externas de natureza 
financeira realizadas pelos 
Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios.  

 

A sustação dos atos normativos 
do Poder Executivo que 
exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa 

 

 

O Senado Federal tem a iniciativa 
privativa para apresentar projeto 
de lei que fixa a remuneração de 
seus servidores (art. 52, XIII)  

 

O julgamento das contas do 
Presidente compete ao 
Congresso (art.49, IX). Mas é 
competência do TCU apreciar as 
contas do PR, devendo ser 
prestada as contas ao Congresso, 
anualmente, até 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa 

Imunidades Parlamentares: 

ü Imunidade material: Parlamentares são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Termo 
inicial é a data da posse. Deve existir uma conexão entre a 
manifestação oral e o exercício da função.  
 

 Jurisprudência STF: Quando a manifestação no recinto do 
Congresso Nacional, há a presunção absoluta. Se for fora do 
recinto, será necessário perquirir o seu vínculo com a atividade de 
representação política.  
 

ü Imunidade formal: duas prerrogativas: desde a expedição do 
diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, 
salvo em flagrante delito de crime inafiançável; e possibilidade de 
sustação do andamento da ação penal, a pedido de partido com 
representação na Casa Legislativa. 	
	

 Jurisprudência STF: somente é possível aplicar ao parlamentar 
a pena de privação da liberdade em dois casos: i) flagrante de 
crime inafiançável e; ii) sentença judicial transitada em julgado, 
segundo jurisprudência do STF.  
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Foro por prerrogativa de função:   

Entendimento clássico: Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. (art. 53, §1º). Vale para 
infrações penais comuns! Parlamentares não cometem crime de 
responsabilidade, bem como nas ações civis, não farão jus a foro por prerrogativa 
de função, devendo eventuais ações civis serem ajuizadas perante a Justiça 
Comum 

Nova Interpretação do STF: acabou-se promovendo uma mutação 
constitucional do 53, §1º da CRFB/88, visando impedir que o comando 
constitucional acabasse sendo um escudo para a prática de ilícitos penais. Agora, 
com a Ação Penal nº. 937, o Supremo restringiu as hipóteses de prerrogativa de 
foro. Esta, tecnicamente, somente se aplicará aos crimes praticados 
durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções 
desempenhadas pelo parlamentar.  

1) Ocorrendo o crime antes da diplomação, o parlamentar não 
será julgado pelo STF. Este julgamento ocorrerá na 1ª 
instância do Poder Judiciário. 

2) Se o parlamentar cometer um crime que não se relacione 
ao exercício do mandato, também estará́ sujeito a 
julgamento na 1ª instância do Poder Judiciário.  
 

Perda do mandato parlamentar: 

Perderá o mandato o Deputado ou Senador... 
• Que infringir qualquer das proibições do art. 54 
da Constituição; 
• Cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 
• Que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 

A perda do mandato dependerá de 
juízo do Plenário da Casa 
Legislativa (decisão política) 

• 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; 
• Que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos; 
• Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição. 

A perda será declarada pela Mesa 
da Casa Legislativa, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer 
de seus membros, ou de partido 
político representado no 
Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa.  
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 Ação Penal nº 470 (“Mensalão”): STF passou a entender que, no 
caso de a condenação criminal se dar por crime incompatível com a 
permanência do condenado no cargo (condenação por improbidade 
administrativa ou quando for aplicada a pena privativa de liberdade por 
mais de quatro anos), a perda do mandato será automaticamente. 
 

 Suspensão do exercício do mandato por decisão do STF em 
sede cautelar penal: não gera a direito à suspensão do processo de 
cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar 

Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e Operacional:  

ü Controle externo: é o Congresso Nacional, com auxílio do TCU.  
ü Objeto da fiscalização: a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a 

aplicação das subvenções e a renúncia de receitas (art. 70, “caput”, CF/88).  

Tribunal de Contas da União:  

ü Não têm subordinação hierárquica a qualquer órgão do Poder Legislativo. 
ü 09 Ministros, com as mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 

vantagens dos Ministros do STJ.  
ü 1/3 escolhido pelo Presidente da República (com posterior aprovação pelo 

Senado Federal) e 2/3 pelo Congresso Nacional.  
ü Requisitos: + 35 anos <65 anos de idade; idoneidade moral e reputação 

ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração pública; + 10 anos de exercício de função 
ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos 
mencionados acima.  

ü Principais competências:  

 Apreciar as contas prestadas anualmente pelo PR, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em 60 dias (recebimento);  

 Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;  

 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, reformas e pensões, 
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ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório; (Obs: o provimento de cargos em comissão 
não é apreciado pelo TCU).  

 Súmula Vinculante n. 03 STF: nos processos perante o TCU 
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão 
puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato 
de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.  

 Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário;  

 Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 
a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;  

§ Atos administrativos sustados diretamente pelo TCU;  
§ Contratos administrativos a sustação caberá ao Congresso 

Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso 
essas Caso essas medidas não sejam adotadas no prazo de noventa 
dias, o TCU poderá determinar a sustação do ato.  

§ Obs: o TCU tem legitimidade para expedir medidas cautelares, mas 
não pode decretar a quebra de sigilo bancário.  

Tribunal de Contas dos Estados e dos Municípios:  

ü Conselheiros: são sete, sendo quatro 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 à sua livre 
escolha;  

ü Controle: O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios.  

ü Vedação: É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais. STF: poderá ser instituído no Município um Tribunal de Contas que, 
embora atue em um Município específico, será um órgão estadual (Conselho ou 
Tribunal de Contas dos Municípios)  

ü 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  
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Processo Legislativo 
Conceito: O processo legislativo compreende a elaboração de: Emendas à 
Constituição; Leis complementares; Leis ordinárias; Leis delegadas; Medidas 
provisórias; Decretos legislativos; Resoluções.  

• Comum: é aquele destinado à elaboração de leis ordinárias;   
• Especial: destinado à elaboração das outras espécies normativas 

 primárias (leis complementares, leis delegadas, medidas 
provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos, 
resoluções).  

• Dentro do procedimento comum, temos 

 

 

 

 

 

 

 

Fases do Procedimento Legislativo Ordinário:  

• Introdutória: iniciativa de lei; esta foi atribuída pela Constituição  

 Qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do 
Congresso;  

 Presidente da República;  	
 Supremo Tribunal Federal;   
 Aos Tribunais Superiores;   
 Ao Procurador-Geral da República;   
 Aos cidadãos.  
 Detalhe!!!  Rol não taxativo: Defensoria Pública e TCU também 
têm iniciativa de projetos de lei!  

Procedimento legislativo ordinário:
• Consiste no procedimento mais completo, em que não há prazos definidos para o

encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação.

Procedimento legislativo sumário:
• Possui as mesmas fases do procedimento legislativo ordinário, mas há imposição de prazo

para o encerramento da fase de discussão (deliberação) e votação.

Procedimento legislativo abreviado: 
• É o procedimento que se aplica a projetos de lei que, na forma dos regimentos internos

das Casas Legislativas, dispensa a discussão e votação em Plenário. (diretamente pelas
Comissões)
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 Iniciativa privativa do PR: Principais pontos: (art. 61, § 1o, CRFB!) 
o Criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 

o Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

o Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios 

o Criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84,  

o Obs: a lei de organização do Ministério Público da União é da 
iniciativa concorrente do Presidente da República e do 
Procurador-Geral da República.  
 

 Iniciativa do Tribunais do Poder Judiciário: Compete ao STF, aos 
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao respectivo 
Poder Legislativo:  

o Alteração do número de membros dos tribunais inferiores;  
o Criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a 
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos 
tribunais inferiores, onde houver;  

o Criação ou extinção dos tribunais inferiores;  
o a alteração da organização e da divisão judiciárias.  
o Tribunais em geral: iniciativa de lei para propor a criação de novas 

varas judiciárias.  
 Iniciativa geral: podem apresentar projeto de lei sobre qualquer 
matéria (excetuadas aquelas da competência privativa) o Presidente 
da República, os deputados e senadores, as comissões da Câmara, 
do Senado e do Congresso Nacional e os cidadãos.  

 Iniciativa popular:  
o Leis editadas pela União: exige-se a subscrição de, no mínimo, 

1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído por, pelo 
menos, 5 (cinco) estados brasileiros, com não menos de 0,3% (três 
décimos por cento) dos eleitores de cada um deles.  

o Leis dos Estados e do Distrito Federal: a Carta Magna deixou 
à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular.  

o Leis municipais: a iniciativa popular de leis se dará através da 
manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado.  
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ü Constitutiva: fase de discussão e votação:  
 Casa iniciadora: Câmara dos Deputados: projetos de lei de iniciativa 
de deputado federal ou de alguma comissão da Câmara, do Presidente 
da República, do STF, dos Tribunais Superiores, do PGR e dos cidadãos; 
Senado Federal: projetos de lei de iniciativa de senador ou de 
comissão do Senado Federal.   

 Na Casa iniciadora, o projeto poderá ser aprovado ou rejeitado. 
Aprovado, será encaminhado à Casa revisora. Rejeitado, será arquivado 
e a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma 
sessão legislativa, se houver proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Casas (princípio da irrepetibilidade).  

 1) A vedação à edição de projeto de lei na 
mesma sessão legislativa em que foi 
rejeitado é relativa. Assim, a matéria constante 
de projeto de lei rejeitado poderá ser objeto de 
novo projeto na mesma sessão legislativa, desde 
que por proposta da maioria absoluta dos 
membros de qualquer uma das Casas. 

2) A vedação à edição de medidas provisórias 
e emendas constitucionais na mesma sessão 
legislativa em que foram rejeitadas é 
absoluta. Não existe nenhuma possibilidade de 
reedição de medida provisória ou de apresentação 
de proposta de emenda constitucional na mesma 
sessão legislativa em que foram rejeitadas.  

 

 Emendas parlamentares:  
o Requisitos: Pertinência temática;  
o Projetos de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo não 

podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa, 
ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes 
orçamentárias;  

o Projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e 
do Ministério Público, não podem ser feitas emendas que resultem 
em aumento de despesa. Exceção: essa regra não se aplica aos 
projetos de lei sobre organização judiciaria.  

 Sanção: expressa (prazo de 15 dias úteis) ou tácita.   
 Veto: será expresso e motivado, podendo ser total ou parcial. É 
relativo, sendo apreciado em sessão conjunta do Congresso 
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Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento.   
ü Complementar:  

 Promulgação: Sanção tácita e rejeição do veto: prazo de 48 
horas para promulgação pelo Presidente da República. Depois desse 
prazo, a competência se desloca para o Presidente do Senado 
Federal. Sanção expressa: promulgação simultaneamente à 
sanção.  

 Publicação: é de competência do Presidente da República.  

Emendas Constitucionais:  

ü Iniciativa: 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou Senado 
Federal; do Presidente da República; de mais da metade das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

ü Discussão e votação: em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 3/5 dos 
votos dos membros de cada uma delas  

ü Promulgação: Mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo 
número de ordem. 

ü Limitações circunstanciais: estado de sítio, estado de defesa e 
intervenção federal 
 
ü Limitações materiais:  

 

 

 

 

Medidas Provisórias: São editadas pelo Presidente em caso de relevância e 
urgência.  

ü Vedações aos seguintes temas:   
 Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e 
direito  eleitoral;	direito penal, processual penal e processual civil; 
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e 
a garantia de seus membros; planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares; 

CLÁUSULAS 
PÉTREAS

FORMA 
FEDERATIVA DE 

ESTADO

VOTO DIRETO, 
SECRETO, 

UNIVERSAL E 
PERIÓDICO

SEPARAÇÃO DOS 
PODERES

DIREITOS E 
GARANTIAS 

INDIVIDUAIS
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Cuidado! Mas, podem tratar de créditos extraordinários!  
 

 Vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou 
qualquer outro ativo financeiro; 	

 Reservada a lei complementar;  
 Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional 
e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 

ü  Aspectos importantes:   
 MP têm eficácia pelo prazo de 60d a partir de sua publicação, 
prorrogável automaticamente uma única vez por igual período. Caso 
não sejam apreciadas em até 45 dias contados de sua publicação, 
entram em regime de urgência (todas as demais deliberações da 
Casa Legislativa ficam sobrestadas)  

 Na ADI nº 5127/STF: o CN não pode incluir, em MPs editadas pelo 
Poder Executivo, emendas parlamentares que não tenham 
pertinência temática com a norma. (“contrabando legislativo”) 

 STF: matéria constante da medida provisória revogada não poderá 
ser reeditada, em nova medida provisória, na mesma sessão 
legislativa. 

Leis Delegadas: não podem tratar de matéria reservada à lei complementar, 
nem dos seguintes assuntos:  

ü Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 
garantia de seus membros;  

ü Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  
ü Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

Leis Complementares: aspecto material: assuntos tratados por lei 
complementar estão expressamente previstos na Constituição. Aspecto formal: 
a diferença é no processo legislativo. O quórum para a aprovação da lei 
complementar é de maioria absoluta (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro 
subsequente à metade dos membros da Casa Legislativa.  

Resoluções X Decretos Legislativos: são espécies normativas primárias, com 
hierarquia de lei ordinária. Não estão sujeitos à sanção ou veto.  

ü Os decretos legislativos: são atos editados pelo Congresso Nacional 
- matérias de sua competência exclusiva (art. 49 da CF), dispensada a 
sanção presidencial.  

ü Resoluções: editadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal 
ou pela Câmara. Dispor sobre assuntos de sua competência que não 
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estão sujeitos à reserva de lei.  
 

 

 

 

 

 

 

Poder Judiciário 
Estrutura do Poder Judiciário: Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I - o 
Supremo Tribunal Federal; I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela EC 
nº 45, de 2004), II - o Superior Tribunal de Justiça; II-A - o Tribunal Superior do 
Trabalho; (Incluído pela EC nº. 92, de 2016) 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 Militares; VII - os Tribunais e Juízes dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 1) O Tribunal Superior do Trabalho passou a constar expressamente 
no rol do art. 92, II-A, como órgão do Poder Judiciário. 

2) Os Ministros do TST devem agora ter notável saber jurídico e 
reputação ilibada (art. 111-A) 

3) Previu expressamente a competência do TST para processar e 
julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de 
sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões. (§ 3º do art. 111-A) 

Magistrado: Ingresso na carreira: concurso público de provas e títulos, com a 
participação da OAB em todas as fases.  

ü Garantias: 
 Vitaliciedade, no primeiro grau, só será adquirida após 02 anos de 
exercício 

Edição de Resoluções:

delegação
legislativa para a
edição de lei
delegada
(resolução do
Congresso
Nacional);

definição das
alíquotas máximas
do ITCMD de
competência dos
Estados e DF,
(resoluções do
Senado);

fixação das alíquotas
do imposto sobre
circulação de
mercadorias e serviços
aplicáveis às
operações e
prestações
interestaduais e de
exportação (resoluções
do Senado)

Suspensão de
execução de lei
declarada
inconstitucional
pelo STF
(resoluções do
Senado).
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 Inamovibilidade, salvo motivo de interesse público; 
 Irredutibilidade do subsídio. 

ü Vedações: 
 Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 
uma de magistério;  

 Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 
processo;  

 Dedicar-se à atividade político-partidária;  
 Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei;  

 Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração.  

ü Estatuto da Magistratura: lei complementar, de iniciativa do STF. 
ü “Quinto constitucional”: é para se obter o número de vagas destinadas 

a membros do Ministério Público e da Advocacia nos TRF’s e TJ’s. 
 Membros do MP: deverão ter mais de 10 (dez) anos de carreira.  
 Advogados: deverão ter notório saber jurídico e reputação ilibada, 
além de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional.  

 Os órgãos de representação de classe farão a indicação de pessoas 
que cumpram esses requisitos, mediante lista sêxtupla. Recebidas as 
indicações, o Tribunal formará uma lista tríplice, que será enviada ao 
Poder Executivo, que, nos 20 (vinte) dias subsequentes, escolherá 
um de seus integrantes.  

 A EC nº 45/2004 estabeleceu que a regra do “quinto constitucional” 
também se aplica ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRT`s).  

 O STF não observa a regra do “quinto constitucional”. O Presidente 
da República tem total liberdade para indicar os Ministros do STF. 

 TSE, TRE`s e STM não observam o “quinto constitucional”.  
 Há polêmica doutrinária quanto à aplicação da regra do “quinto 
constitucional” ao STJ. Na composição desse Tribunal, 1/3 dos 
membros serão representantes da Advocacia e do Ministério Público. 
Em nosso entendimento, pelo fato de o número de representantes 
dessas instituições não ser 1/5, não se aplica a regra do “quinto 
constitucional”.  

 Se um quinto dos membros de um Tribunal não resultar em um 
número inteiro: fazer o arredondamento para cima.  

 STF: a recusa do nome de uma ou de todas as pessoas indicadas na 
lista sêxtupla é plenamente possível. O que o Tribunal não poderá 
fazer é substituir os nomes da lista sêxtupla por outros.  



REVISÃO	DE	RETA	FINAL		
XXVI	EXAME	OAB	
Prof. Diego Cerqueira  

	
	

	  

 

 

 

 

  58 
 

Conselho Nacional de Justiça: é o órgão de controle interno do Poder 
Judiciário, possuindo atribuições de caráter exclusivamente administrativo. Não 
exerce função jurisdicional.  

ü Composição: é presidido pelo Presidente do STF independentemente de 
qualquer indicação ou nomeação. Demais membros serão nomeados pelo 
PR, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
O Ministro do STJ exercerá a função de Ministro-Corregedor.  

ü Competências:  

 Exercer o controle interno do Poder Judiciário; controle 
administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura.  

 As Resoluções do CNJ são dotadas dos atributos da generalidade, 
abstração e impessoalidade.  

 Apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder 
Judiciário. (Não poderá o CNJ examinar os efeitos de ato de conteúdo 
jurisdicional emanado do Poder Judiciário). 

 CNJ apenas examina a legalidade de atos administrativos, sendo-lhe 
vedado examinar a constitucionalidade desses mesmos atos. 

 Competência correicional e disciplinar. (receber e conhecer das 
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário).  
 Aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, promovendo maior 
eficiência e transparência na prestação jurisdicional  

Supremo Tribunal Federal: é o órgão de cúpula da organização judiciária 
brasileira. Composição: 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com + 
35 anos < 65 anos de idade; de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

ü Requisitos Constitucionais: 
 Requisito administrativo: ser indicado pelo Presidente da 
República e obter, posteriormente, aprovação, após sabatina, pela 
maioria absoluta do Senado Federal; 

 Requisito civil: ter mais de 35 e menos de 65 anos; 
 Requisito político: estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
 Requisito jurídico: ser brasileiro nato; 
 Requisito moral: possuir reputação ilibada. 

ü Regras de competência: (leitura obrigatória art. 102, CRFB/88). Vamos 
estudar as principais: “Processar e julgar, originariamente (...):  
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 ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ADC de lei ou ato 
normativo federal;   

 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;  nas infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade, 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;   

 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;   

 Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o 
Estado, o Distrito Federal ou o Território;   

 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;   

 Extradição solicitada por Estado estrangeiro;   
 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;   

 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;   

 os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 
quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer 
outro tribunal;   

 Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 
for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas 
Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;   

 As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 
Nacional do Ministério Público.   

Autoridade Crime 
Comum 

Crime de Responsabilidade 

Presidente da República STF Senado 
Vice-Presidente da República STF Senado 
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Deputados Federais e 
Senadores 

STF - 

Ministros do STF STF Senado 
Procurador-Geral da República STF Senado 

Ministros de Estado STF STF (se o crime for conexo com 
o do Presidente, será o Senado) 

Comandantes do Exército, 
Marinha e Aeronáutica 

STF STF (se o crime for conexo com 
o do Presidente, será o Senado) 

Ministros dos Tribunais 
Superiores (STJ, TST, TSE e 

STM) 

STF STF 

Ministros do TCU STF STF 
Chefes de missão diplomática STF STF 

*Obs: Deputados e Senadores não respondem por crime de 
responsabilidade. Existe, todavia, a possibilidade de que a Casa 
Legislativa determine a perda de mandato do parlamentar por quebra 
de decoro parlamentar (art. 55, II).  

ü Recurso Ordinário: 
 Habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado 

de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se 
denegatória a decisão; 

 Crime político. (Processar e julgar os crimes políticos é dos juízes 
federais (art. 109, IV). Mas, da decisão caberá recurso ordinário ao STF) 
 

ü Recurso Extraordinário: as causas decididas em única ou última 
instância; prequestionamento da matéria e repercussão geral. Hipóteses: 

 Contrariar dispositivo desta Constituição; 
 Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
 Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 

Constituição. 
 Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

Superior Tribunal de Justiça: “guardião” da unidade do Direito federal, 
buscando uniformizar a interpretação da legislação federal. É um órgão de 
convergência e superposição, composto de, no mínimo, 33 Ministros. 
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ü Nomeação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Competência: “processar e julgar orginalmente (...)” 
 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 Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante tribunais; 

Autoridade Crime 
Comum 

Crime de 
Responsabilidade 

Governador STJ Tribunal Especial 

Desembargadores dos TJ`s STJ STJ 

Membros dos TCE`s STJ STJ 

Membros dos TRF`s, TRE`s e TRT`s STJ STJ 

Membros dos TCM`s STJ STJ 

MembrosMPU que oficiem perante tribunais STJ STJ 
 

 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; 

 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 Comandante da Marinha, do Exército 
ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral 

A)
•1/3 dos membros devem ser nomeados dentre juízes dos Tribunais 
Regionais Federais (TRF`s). 

B)
•1/3 dos membros devem ser nomeados dentre desembargadores dos 
Tribunais de Justiça (TJ`s) 

C)

•1/3 dos membros devem ser nomeados, em partes iguais, dentre advogados
e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Territórios, alternadamente. Assim, 1/6 dos membros são representantes
da Advocacia e 1/6 do Ministério Público.
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 Conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não 
vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos 

 Revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 
 Reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões; 

 Conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias 
da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e 
administrativas de outro ou do DF, ou entre as deste e da União 

 Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 
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 

 Homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às 
cartas rogatórias 
 

ü Recurso Ordinário: 
  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; 

 Mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal 
e Territórios, quando denegatória a decisão; 

 As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo 
internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa 
residente ou domiciliada no País. 
 

ü Recurso Especial: objetivo é uniformizar a interpretação da 
legislação federal. Requisitos: prequestionamento; causa recorrida deve 
ter sido apreciada por TRF ou TJ; controvérsia de direito federal.  
 

 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: 

 Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
 Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;  
 Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído 

outro tribunal. 
 

v Incidente de Deslocamento de Competência: “nas hipóteses de 
grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar 
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 
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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”. (art. 109, § 5º) 

Justiça Federal: São órgãos da Justiça Federal os Tribunais Regionais Federais 
(segundo grau) e os Juízes Federais (primeiro grau).  

Tribunais Regionais Federais: poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais; assegurar o pleno acesso à justiça.  

 
ü Composição: no mínimo, 7 (sete) juízes, recrutados, quando possível, na 

respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre 
brasileiros com + 30 (trinta) < 65 (sessenta e cinco) anos: 

 1/5 (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; 

 4/5 (quatro quintos), mediante promoção de juízes federais 
com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 

ü Competência “(...) processar e julgar, originariamente”:  
 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; 

 As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos 
juízes federais da região; 

 Mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio 
Tribunal ou de juiz federal; 

 "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal; 
 Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao 

Tribunal; 
 Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais 

e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de 
sua jurisdição. 
 

Juízes Federais: são os membros da Justiça Federal de primeiro grau de 
jurisdição, que ingressam na carreira mediante concurso público. Tanto o 
concurso quanto a nomeação são de competência do Tribunal Regional Federal 
sob cuja jurisdição seu cargo é provido (CF, art. 93, I) 
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ü Competência: (Leitura obrigatória art. 109). Vejamos mais importantes: 

 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; 

 As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

 As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; 

 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 contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

 Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica; 

 Os MS e HD contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 
competência dos tribunais federais; 

 Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar. 
 

Funções Essenciais à Justiça 
Ministério Público: Art. 127, CF/88, “o Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”. Não integra a estrutura de nenhum dos três 
Poderes. Trata-se de instituição autônoma e independente. 

ü Detalhes:  
ü A lei de organização do Ministério Público da União é da iniciativa 

concorrente; 
ü Observância dos princípios institucionais do Ministério Público a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. (art. 127, § 1º) 
ü Possuem autonomia funcional, administrativa e orçamentário-

financeira;  
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Garantias dos 
membros do 

MP

•Vitaliciedade
•Inamovibilidade
•Irredutibilidade dos subsídios

Vedações aos 
membros do 

MP

•Receber, a qualquer título e sob qualquer 
pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais

•Exercer a advocacia
•Participar de sociedade comercial, na forma da lei
•Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 
outra função pública, salvo uma de magistério

•Exercer atividade político-partidária
•Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei

•Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual 
se afastou, antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Defensoria Pública: instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do art. 5º, LXXIV, CF/88. Lembre-se, a competência para legislar sobre 
assistência jurídica e defensoria pública é concorrente (art. 24, XIII, CF).  
 

ü Detalhes:  
ü Art. 134, § 1º, CF/88: lei complementar organizará a Defensoria 

Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 
normas gerais para sua organização nos Estados.  

ü Ingresso na carreira: concurso público de provas e títulos. Os 
seus integrantes serão remunerados por meio de subsídio e farão jus 
à garantia da inamovibilidade. Destaque-se que os Defensores 
Públicos não poderão exercer a advocacia fora das atribuições 
institucionais. 

ü EC nº 80/2014: 

a) A Defensoria Pública passou a ser considerada, assim como o Ministério 
Público, uma instituição permanente. 

b) Deixou explícito que a Defensoria Pública irá defender os necessitados seja 
na esfera judicial ou extrajudicial.  
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Defensorias Públicas da União, 
dos Estados e do DF

Autonomia funcional e 
administrativa 

Iniciativa de sua proposta 
orçamentária, dentro dos 

limites estabelecidos pela LDO

c) Estabeleceu que são princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ressalte-se que 
esses princípios já estavam previstos na Lei Orgânica da Defensoria Pública; 
com a EC nº 80/2014, eles apenas foram constitucionalizados.  

d) As regras de organização da Magistratura (promoção, ingresso no 
cargo, distribuição imediata de processos, dentre outras), previstas no art. 93, 
CF/88, serão aplicadas, no que couber, à Defensoria Pública.  

e) A Defensoria Pública passou a ter iniciativa privativa para apresentar 
projetos de lei sobre: i) a alteração do número dos seus membros; ii) a 
criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, 
bem como a fixação do subsídio de seus membros; iii) a criação ou extinção 
dos seus órgãos; e iv) a alteração de sua organização e divisão. Com essa 
medida, reforçou-se a ideia de autonomia da Defensoria Pública, que 
não está, portanto, subordinada a nenhum dos Poderes.  

 
 
 
 
 
 

 

ü Jurisprudência: 
ü Súmula nº 421/STJ: “os honorários advocatícios não são devidos à 

Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito 
público à qual pertença”.  

ü STF: considera inconstitucional norma estadual que estabeleça a 
vinculação da Defensoria Pública Estadual a alguma Secretaria de 
Estado. Na condição de instituição dotada de autonomia, a Defensoria 
Pública não pode estar vinculada ao Poder Executivo.  

Advocacia Pública: responsável pela defesa jurídica dos entes federativos, 
integrando o Poder Executivo. No âmbito federal, essa tarefa compete à 
Advocacia-Geral da União; nos estados e municípios, temos as Procuradorias 
estaduais e municipais.  

ü Detalhes: 
ü Dentre todas as funções essenciais à justiça, a única que se manifesta 

na esfera municipal é a Advocacia Pública.  
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ü Os Promotores e os Procuradores da República são membros do 
Ministério Público; os Procuradores Estaduais, os Procuradores 
Federais, Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional 
exercem a função de “advogados públicos”. 

ü Características:  
ü Representar a União, judicial e extrajudicialmente. A execução da 

dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 
PGFN, observado o disposto em lei.  

ü Realizar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo, nos termos de lei complementar. A AGU somente 
presta consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo (e não 
aos demais Poderes!). STF: reconhece a constitucionalidade da 
manutenção de assessoria jurídica própria por Poder autônomo / STF: 
reconhece inclusive a possibilidade de que sejam criadas Procuradorias na 
estrutura dos Tribunais de Contas, que serão responsáveis pela 
representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes 
de Contas 

ü Carreira: integra o Poder Executivo e o ingresso em sua carreira se dá 
por meio de concurso público de provas e títulos. A organização e 
funcionamento é regulada por meio de lei complementar (art. 131, 
caput).  

 

Ordem Econômica e Financeira 
Conceito: consiste em um conjunto de normas que regulam o sistema econômico 
do País; define a forma de intervenção do Estado na economia. Trata-se uma das 
características da transição do Estado liberal para o Estado social. É resultado do 
aparecimento da ideia de Estado de bem-estar social.  

ü Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
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Finanças Públicas: o art. 163 traz as matérias que deverão ser objeto de lei 
complementar.  

 Finanças públicas; 
 Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e 

demais entidades controladas pelo Poder Público; 
 Concessão de garantias pelas entidades públicas; 
 Emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
 Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;  
 Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
 Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional 

 
ü Os instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição 

Federal de 1988:  
 

 Plano Plurianual (PPA) se destina ao planejamento de médio prazo 
do Governo Federal. Essa lei, de iniciativa do Poder Executivo (art. 165, 
CF/88) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os 
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objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada (art. 165, § 1º, CF/88).  

 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o elo entre o 
planejamento estratégico (representado pelo PPA) e o operacional 
(representado pela LOA). Com isso, possibilita que as diretrizes e os 
objetivos delimitados pelo PPA sejam respeitados no orçamento.  

  

  

 

 

 

 
 Lei Orçamentária Anual (LOA): é o orçamento propriamente dito. 
Consiste em instrumento pelo qual o Poder Público realiza a previsão 
de receitas e a fixação de despesas para o exercício seguinte. Tem 
como objetivo dar concretude aos objetivos e metas estabelecidos no 
PPA, em conformidade com o que foi estabelecido na LDO. É 
considerada uma lei de efeitos concretos. Apesar disso, o 
entendimento atual do STF é de que é possível o controle abstrato de 
constitucionalidade de leis orçamentárias.  

 Art. 165, § 5º a LOA: conterá o orçamento fiscal, o orçamento da 
seguridade social e o orçamento de investimento das empresas 
estatais:  

 Art. 165, § 7º, CF/88: os orçamentos fiscais e de investimentos 
das estatais, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas 
funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. Cuidado! O examinador tentará confundir você, dizendo 
que o orçamento da seguridade social tem essa função! 
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Ordem Social 
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.( Art. 194, CRFB/88) 

Saúde:   

 A saúde é direito de todos, independentemente de qualquer 
contribuição.  

 A saúde é um dever do Estado, que buscará garantir esse direito 
mediante políticas sociais e econômicas.  

 O objetivo das políticas sociais e econômicas será reduzir o risco 
de doença e de outros agravos e promover o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços de saúde.  

 A partir da leitura do art. 196, percebe-se, que o direito à saúde, 
devido à sua relevância, se apoia em dois importantes princípios: são 
os princípio da universalidade e da igualdade de acesso.  

 Cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 
regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de 
saúde. Entretanto, a execução dessas atividades deve ser feita 
diretamente (pelo próprio Poder Público) ou através de terceiros e, 
também, por pessoas física ou jurídica de direito privado (art. 197) 

 Sistema Único de Saúde (SUS): as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único (SUS). Além disso, o SUS será 
financiado com recursos do orçamento da seguridade social de 
cada ente federativo, bem como de outras fontes; 

v O art. 199, CF/88 nos diz que a assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada. 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 

Assistência Social: será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social. Cuidado, há 
distinção entre os direitos relativos à previdência social e os direitos relativos à 
assistência social. A previdência tem um caráter contributivo; a assistência social 
independe de qualquer contribuição. (art. 203, CF/88) 
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Objetivos da assistência social são os seguintes (art. 203, I a V): 

ü a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 

ü o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
ü a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
ü a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 
ü a garantia de um salário mínimo de benefício 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. 

PS: As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes e serão 
organizadas com base nas seguintes diretrizes:  

 descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a 
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, 
bem como a entidades beneficentes e de assistência social.  

 participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis 

Educação:  é um direito de todos e dever do Estado e da família; será promovida 
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. (art. 205, CRFB/88) Abaixo, alguns princípios balizadores: 

 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o que é 
decorrência da liberdade de pensamento.  

 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, atendidas 
as seguintes condições: i) cumprimento das normas gerais da 
educação nacional e; ii) autorização e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público (art. 209, CRFB/88) 

 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais / Súmula 
vinculante nº. 12 do STF: “A cobrança de taxa de matrícula nas 
universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da 
CF”; 

 As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Além disso, 
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elas deverão obedecer ao princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão (art. 207, CF/88) / STF: decidiu que 
os escritórios de prática jurídica das universidades não podem ser 
obrigados por lei a prestar assistência jurídica. Caso a universidade assim 
opte por fazer, deve manifestar sua vontade, por meio de um convênio 
celebrado com um estado membro da federação. 
 

 Educação básica:  
ü educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;  

ü progressiva universalização do ensino médio gratuito;  
ü atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
ü educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade;  
ü acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 
ü oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
ü atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde.  

 Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e 
subjetivo. O não-oferecimento ou oferta irregular pelo Poder 
Público importará em responsabilidade da autoridade competente. 
(§ 2º, art. 208) 

 Ensino religioso: constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental. Destaque-se, todavia, que 
o ensino religioso é de matrícula facultativa (art. 210, § 1º).  

 

Cultura: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. (art. 215, CRFB/88). Além disso, importante 
destacar que o Estado também protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional, cabendo à lei a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os segmentos étnicos nacionais. (§ 1º e § 2º) 
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 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto (art. 
216, CRFB/88 ). Não obstante,  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. (§ 1º) 

Desporto: é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um (o art. 217, CF/88). Nesse sentido, temos 
alguns princípios importantes: 

 Autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamento. Ex: COB e CBF 

 Destinação de recursos públicos para a promoção prioritária 
do desporto educacional e, em casos específicos, para a do 
desporto de alto rendimento.  

 Tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- 
profissional.  

 Proteção e o incentivo às manifestações desportivas de 
criação nacional. Considera-se que a prática desportiva é 
verdadeira manifestação cultural e, portanto, aquelas de criação 
nacional merecem especial proteção e incentivo. Podemos apontar 
como exemplo de prática desportiva de criação nacional a capoeira.  

 Exceção ao princípio da inafastabilidade do poder 
jurisdicional: (o art. 217, § 1º) o Poder Judiciário somente 
admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva. 

Da Ciência, tecnologia e Inovação: o Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a 
inovação (Art. 218). No caso da pesquisa científica básica e tecnológica, esta 
receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 
progresso da ciência, tecnologia e inovação (§ 1º).  

Já para a pesquisa tecnológica, ela será voltada preponderantemente para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. (§ 2º) 
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Da comunicação: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. (art. 220, CRFB/88). 

 Autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamento. Ex: COB e CBF; 

 STF entende que não é obrigatório o diploma de curso superior 
para o exercício da profissão de jornalista. Segundo a Corte 
Constitucional, “o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua 
estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e 
de informação; ATENÇÃO!!!! Apesar da ampla proteção à liberdade 
de manifestação de pensamento, esta não é absoluta. A própria 
CF/88 estabelece, em seus art. 220 e art. 221 algumas restrições a 
essa liberdade.  

 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. (art. 
222, CRFB/88) 
 
§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do 
capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens deverá 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.  
§ 2º A responsabilidade 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. 
§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da 
tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os 
princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também 
garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções 
nacionais. 
§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de 
que trata o § 1º.  
§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º 
serão comunicadas ao Congresso Nacional. 

Meio Ambiente: 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. (direito fundamental 3ª geração).  
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 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 
pelo órgão público 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 (art. 225, § 3º). É de se destacar que 
reside, aqui, a possibilidade de responsabilização penal de pessoa 
jurídica em razão de dano ao meio ambiente. 

Posição do STF: “é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de 
crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de 
presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa”. 

 Art. 225, § 4º, da Carta Magna: 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. 
Assim, essas áreas não são intocáveis; ao contrário, elas estão 
sujeitas à exploração econômica, mas dentro de condições que 
permitam a preservação ambiental.  

NOVIDADE STF - Vaquejadas: não se consideram cruéis as práticas 
desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, 
conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem 
de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais 
envolvidos. (art. 225, § 1º) EC 96/2017.  

Da família, da Criança, do Adolescente do Jovem e do Idoso: a família, 
base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo 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. Lembrando que 
os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 
pelo homem e pela mulher. (art. 226, CRFB) 

 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. 
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 Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 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 dignidade e bem-estar (Art. 230) 

ü § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. 

ü § 2º  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

Dos Índios: o objetivo é preservar a cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à sociedade. Vale destacar que a União detém competência 
privativa para legislar sobre populações indígenas (art. 22, XIV, CF/88) 

 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. (art. 222, CRFB/88) 

 Aos índios são reconhecidos organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (o art. 231, CF/88). 
Os índios não possuem usufruto exclusivo das riquezas do 
subsolo das terras que tradicionalmente ocupam; 

 Princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras (art. 
231, § 5º, CF/88): é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo:  

o “Ad referendum” do Congresso Nacional: em caso de catástrofe 
ou epidemia que ponha em risco sua população. Nesse caso, estamos 
em uma situação de emergência, portanto, não há tempo de ouvir 
previamente o Congresso Nacional. Primeiro, remove-se os indígenas 
de suas terras e, depois, busca-se o referendo do Congresso.  

o Após deliberação do Congresso Nacional: no interesse da 
soberania do País. 
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Controle de Constitucionalidade 
Conceito: consiste na aferição da validade das normas face à Constituição. O 
objetivo é fiscalizar a compatibilidade vertical e, dessa forma, garantir a força 
normativa e a efetividade do texto constitucional.  

Vias de Controle: são os modos pelos quais uma lei pode ser impugnada perante 
o Judiciário. Temos a via incidental (de defesa ou de exceção) e a via principal 
(abstrata ou de ação direta). 

ü Controle incidental (concreto): se dá diante de uma lide, um caso concreto 
em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. 
A aferição da constitucionalidade não é o objeto principal do pedido, mas apenas 
um incidente do processo, um meio para se resolver a lide.  
 

ü Controle pela via principal (abstrata ou de ação direta): é o pedido principal 
do autor, é a razão do processo. O autor requer, nesse caso, que determinada 
lei tenha sua constitucionalidade aferida a fim de resguardar o ordenamento 
jurídico.  

Técnica da Interpretação conforme Constituição: é aplicável para a 
interpretação de normas infraconstitucionais polissêmicas (mais de um sentido). 
O STF já utiliza a técnica. Pode ser de dois tipos: com ou sem redução do texto.  

 Interpretação conforme com redução do texto: a parte viciada 
é considerada inconstitucional, tendo sua eficácia suspensa. 
Ex: ADI 1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão “ou 
desacato”, presente no art. 7o,§ 7o, do Estatuto da OAB. 

 Interpretação conforme sem redução do texto: Exclui-se ou se 
atribui à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a 
Constituição. Pode ser concessiva (quando se concede uma 
interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente 
(quando se exclui uma interpretação a torná-la inconstitucional).  

Controle Difuso nos Tribunais: qualquer juiz ou tribunal do País será 
competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 
afastando sua aplicação ao caso concreto.  

ü Efeitos da Decisão: proteger direitos subjetivos das partes.  
ü Eficácia: a eficácia é “inter partes”. 
ü Vinculação: não vincula os demais órgãos do Judiciário e a Administração;  
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ü Aspecto temporal: em regra, são retroativos (“ex tunc”). As relações 
jurídicas serão consideradas inválidas devendo ser desconstituídas.  

ü Modulação dos efeitos: o STF pode realizar a modulação dos efeitos de 
uma decisão tomada em sede de controle difuso. Decisão de 2/3 dos 
seus membros, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante 
interesse nacional, dar efeitos prospectivos (“ex nunc”) à decisão, ou 
fixar outro momento para que sua eficácia tenha início. 

Cláusula de reserva de plenário 

ü Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

ü Órgão especial: 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 
 

 Não se aplica: STF-  se o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou 
o Plenário do STF já tiverem se pronunciado sobre a 
inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo; 

 Se houver divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário 
do STF, prevalece o entendimento do Plenário do STF; 

 Juízo de recepção de normas anteriores à Constituição Federal não 
precisa observar a cláusula de reserva de plenário;  

 A cláusula de reserva de plenário também não se aplica quando é 
utilizada a técnica de “interpretação conforme a Constituição; 

 Súmula Vinculante nº 10 STF: Viola a cláusula de reserva de 
plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal 
que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte. 

 STF/2016 - “decisão de órgão fracionário que afasta a incidência de 
ato de efeitos concretos, sem conteúdo normativo, não viola a 
cláusula de reserva de plenário”. 
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Atuação do Senado Federal 

ü É possível que seja ampliado o alcance da decisão, que deixará de 
afetar apenas as partes processuais, passando a propagar seus efeitos 
sobre todos.  
ü Atuação: (art. 52, X, CF/88) - compete privativamente ao Senado 
“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.  
ü Eficácia: Suspender, por meio de resolução, lei declarada 
inconstitucional pelo STF em controle difuso de constitucionalidade, 
conferindo eficácia geral (“erga omnes”) à decisão da Corte.  
ü Natureza do ato: É um ato político, discricionário; visa ampliar o 
alcance de uma decisão tomada pelo STF em um caso concreto.  
ü Efeitos: resolução do Senado terá efeitos prospectivos (“ex nunc”). 
Destaque-se, todavia, que o Decreto nº 2.346/97 estabelece que, no 
âmbito da Administração Pública federal, a decisão do Senado Federal terá 
efeitos retroativos (“ex tunc”).  
ü NOVIDADE!!! STF 1 firmou um entendimento que, mesmo ao se 
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão 
assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga 
omnes e efeito vinculante. É A chamada mutação constitucional do 
art. 52, X, da CRFB/88, de modo  a admitir que o papel do Senado no 
controle de constitucionalidade é simplesmente de, mediante 
publicação, divulgar a decisão do STF. (dar publicidade daquilo que foi 
decidido). Assim, entende-se que o Supremo passou a acolher a teoria da 
“abstrativização do controle difuso”, pois tendo o Plenário do STF decidido 
pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato 
normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos 
efeitos do controle concentrado. 

 
v Como adotar na hora da prova da OAB? Se a cobrança vier pela literalidade 

do art. 52, X, da Constituição segue de acordo com entendimento 
tradicional que abordamos. Por outro lado, se a banca for cobrar essa nova 
posição, ela dará dicas no enunciado, trazendo uma questão mais 
interpretativa ou jurisprudencial, mencionando nesse sentido o tema da 
mutação constitucional ou abstrativizacão do controle difuso em relação ao 
artigo 52, X, da CRFB/88.  

                                   
1 ADIs 3406/RJ e 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Informativo 886) 
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Súmula Vinculante 

ü Existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional. O 
STF deve ter tido a oportunidade de apreciar a matéria por diversas vezes. 
ü Existência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 
esses e a Administração Pública. Grave insegurança jurídica e 
multiplicação de processos sobre questão idêntica. Há, então, necessidade 
de se harmonizar o entendimento entre os órgãos do Poder Judiciário e 
entre estes e a Administração Pública. 
ü Aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros do STF.  
ü Súmulas Vinculantes não vinculam: 

 Supremo Tribunal Federal (elas vinculam todos os demais órgãos 
do Poder Judiciário). 

 Poder Legislativo, no exercício de sua função típica de legislar 
(quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá 
observar as Súmulas Vinculantes).  

 Poder Executivo, no exercício de sua função atípica de legislar 
(quando o Presidente edita uma medida provisória, ele não precisa 
observar as Súmulas Vinculantes). 

ü Legitimados: 
 Mesmos legitimados para ADI; 
 Supremo Tribunal Federal (STF); 
 Defensor Público-Geral da União; 
 Tribunais do Poder Judiciário e; 
 Municípios. obs: são legitimados a propor, incidentalmente, no 
curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou 
o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.  

 - A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante exige decisão de 2/3 dos membros do 
STF (oito Ministros), em sessão plenária. 
- o STF poderá, por decisão de 2/3 dos seus 
membros, restringir seus efeitos ou decidir que a 
súmula só tenha eficácia a partir de outro momento. 
- Caso seja praticado ato administrativo ou proferida 
decisão judicial que contrarie os termos da súmula, 
cabe reclamação diretamente perante o STF 

 
Controle abstrato: busca examinar a constitucionalidade de uma lei em tese. 
Não há um caso concreto em análise; é a lei, em abstrato. É arguida na via 
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principal, por meio de ação direta e realizado pelo STF (parâmetro a CF/88) ou 
pelos TJ’s (face respectivas Constituições Estaduais).  
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica (ADI) 

ü Competência: exclusivamente ao STF processar e julgar a ADI. 
ü Parâmetro de Controle: “uma lei ou ato normativo deve ser 

analisada segundo o parâmetro vigente à época da sua publicação”. 
não é possível, por meio de ADI, avaliar a constitucionalidade de normas 
face à Constituição pretérita. 

ü Objeto de Controle: aferição da validade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição 
Federal (art. 102, I, alínea “a”).  

ü O que ser objeto e o que não pode ser objeto? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ü Legitimação ativa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espécies normativas do art. 59,
CF/88 (Emendas, LC´s, LO´s, leis
delegadas, MP´s, decretos legislativos
e resoluções do Poder Legislativo.
Decretos autônomos.
Tratados internacionais
Regimentos Internos dos
Tribunais e das Casas Legislativas
Constituições e leis estaduais
Demais atos normativos de
caráter autônomo (Gilmar
Mendes)

Normas constitucionais 
originárias
Leis e atos normativos 
revogados ou cuja eficácia 
tenha se exaurido
Direito pré-constitucional
Súmulas e súmulas 
vinculantes
Atos normativos secundários

SI
M

N
ÂO

Legitimados universais

Presidente da República

Procurador-Geral da República

Mesa do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados

Conselho Federal da OAB
Partido político com 

representação no Congresso 
Nacional

Legitimados especiais

Governador de Estado e do DF

Mesa de Assembleia Legislativa 
e da Câmara Legislativa do DF

Confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito 

nacional
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 Um Deputado Federal ou Senador não tem competência para propor ADI 
perante o STF. É a Mesa do Senado Federal e a Mesa da Câmara dos Deputados 
que têm competência para tanto.  

 Para propor ADI, o partido político deve ter representação no Congresso 
Nacional, o que fica caracterizado quando há pelo menos um representante no 
Congresso Nacional. A aferição da legitimidade do partido político para propor 
a ADI deve ser feita no momento da propositura da ação. Nesse sentido, caso 
haja perda superveniente de representação do partido no Congresso Nacional, 
isso não irá prejudicar a ADI / STF: é suficiente, para a instauração do controle 
abstrato, a decisão do presidente do partido, não havendo necessidade de 
manifestação do diretório partidário.  

 Não é qualquer confederação sindical ou entidade de classe que pode propor 
ADI perante o STF. Para fazê-lo, elas precisam ser de âmbito nacional (uma 
entidade estadual ou municipal não poderá). Destaca-se também que o STF 
admite a instauração do controle abstrato por “associações de associações”, 
ou seja, associações que congreguem apenas pessoas jurídicas. Ainda sobre 
o tema, o STF entende que os sindicatos e as federações, mesmo tendo 
abrangência nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle 
abstrato, uma vez que a legitimidade alcança somente as confederações 
sindicais. 

 O rol taxativo: não se pode estender a legitimidade para propor ADI ao Vice-
Presidente e ao Vice-Governador, a menos que eles estejam exercendo a 
função do titular. 

ü Processo e julgamento:  
 A jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF através de 

provocação por um dos legitimados. (Princípio da inércia da jurisdição).  
 Embora esteja vinculado ao pedido, o STF não se vincula à causa de 

pedir. A Corte não está vinculada à fundamentação jurídica.  
 Proposta a ADI, o autor da ação não poderá dela desistir; trata-se de 

uma ação indisponível.  O processo é objetivo, que tem como fim a defesa 
do ordenamento jurídico.  

ü Intervenção de Terceiros e “Amicus Curiae”: é um processo objetivo; 
inexistem partes e direitos subjetivos envolvidos. Assim, não se admite 
intervenção de terceiros. Agora, a Lei nº 9.868/99 admite a condição de 
“amicus curiae” quando houver:  i) relevância da matéria; ii) 
representatividade dos postulantes e; iii) pertinência temática.  

ü Atuação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral 
da República (PGR): 

  
 Advogado-Geral da União: deve ser manifestar pela defesa da 
constitucionalidade da norma impugnada (art. 103, § 3º, da CF/88). 
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DECISÃO EM SEDE 
DE ADI E ADC

PRESENÇA PELO MENOS 8 
MINISTROS

VOTO PELO MENOS 6 
MINISTROS

Exceção: STF - o AGU não está obrigado a defender tese jurídica se a 
Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade.  

 Procurador-Geral da República: “fiscal da Constituição”, devendo 
opinar com independência para cumprir seu papel de defesa do 
ordenamento jurídico. Manifestação é imprescindível para o processo, 
sendo obrigatória sua participação opinando sobre a procedência ou 
improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, não vincula o STF.  
 

ü Medida cautelar em ADI: se presentes os requisitos “fumus boni juris” e 
“periculum in mora” o STF poderá conceder uma medida cautelar em ADI.  
 

 É concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF. 
 No período de recesso, poderá ser concedida pelo Presidente do 
Tribunal, sujeita a referendo posterior do Tribunal Pleno.  

 Efeitos prospectivos: A regra é “ex nunc”. Mas, excepcionalmente, 
o STF poderá conceder-lhe efeitos retroativos (“ex tunc”).  

 Eficácia geral (“erga omnes”): é dotada de eficácia contra todos 
e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.  

 Efeito repristinatório: norma impugnada ficará suspensa até que o 
julgamento de mérito. Com a suspensão, a legislação anterior, acaso 
existente, torna-se aplicável.  

 A concessão de medida cautelar irá, automaticamente, suspender o 
julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação da lei ou 
ato normativo objeto da ação.  

 
ü Imprescritibilidade: não há prazo prescricional ou decadencial para a 

propositura da ADI.  

 
ü Deliberação:  

 
 

 

 

ü Natureza dúplice ou ambivalente: a ADI possui natureza dúplice (ou 
ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida produz 
eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado.  



REVISÃO	DE	RETA	FINAL		
XXVI	EXAME	OAB	
Prof. Diego Cerqueira  

	
	

	  

 

 

 

 

  84 
 

ü Efeitos da decisão: 
 Efeitos retroativos (“ex tunc”): A declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo terá, em regra, efeitos 
retroativos (“ex tunc”). Há possibilidade de que STF, por decisão de 2/3 
(dois terços) dos seus membros, proceda à modulação dos efeitos 
temporais da sentença. (“ex nunc” ou mesmo poderá ter eficácia a partir 
de um outro momento fixado pela Corte). 

 Eficácia “erga omnes”: A decisão em sede de ADI terá eficácia 
contra todos, ou seja, alcança indistintamente em todos. Todavia, o  STF 
poderá, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, 
restringir os efeitos da decisão em uma ADI.  

 Efeito vinculante: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF 
em ADI terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal.  

 Observe que nos referimos “aos demais órgãos do Poder Judiciário”, 
o que, portanto, exclui o STF, que não estará vinculado às decisões que 
ele próprio tomar em ADI. É perfeitamente possível, dessa maneira, que 
o STF mude a orientação firmada em julgados pretéritos. O efeito 
vinculante também não alcança o Poder Legislativo.  

 Efeito repristinatório: Quando uma lei ou ato normativo é 
declarado inconstitucional em sede de ADI, a legislação anterior (acaso 
existente) voltará a ser aplicável. Mas, o STF poderá declarar a 
inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da ação) e também 
das normas por ela revogadas, evitando o efeito repristinatório 
(indesejado) da decisão de mérito.  

 A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a 
interposição de embargos declaratórios. Também não cabe ação 
rescisória contra decisão proferida em sede de ADI. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 

ü Conceito: garantir a efetividade das normas constitucionais, 
impedindo a inércia do órgão encarregado de elaborar a norma 
regulamentadora de dispositivo constitucional não-autoaplicável. 
ü Legitimados ativos: os mesmos legitimados para propor ADI (art. 
103, I a IX, CF/88).  
ü Legitimados Passivos: são os órgãos ou autoridades omissas, que 
deixaram de tomar as medidas necessárias à implementação dos 
dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis. Verificar a quem cabia a 
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iniciativa de lei. Caso o Poder Legislativo não disponha de iniciativa sobre 
determinada matéria, não poderá ser imputada a ele a omissão.  
ü Objeto: omissão inconstitucional; inércia do poder constituído 
competente para promover a implementação da norma. Normas 
constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, cuja 
aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. 
ü Omissões legislativas e administrativas: Caberá à fiscalização da 
omissão inconstitucional derivada da falta de edição de atos normativos 
primários ou secundários. STF: a inércia na deliberação também pode 
configurar omissão passível de vir a ser reputada inconstitucional, no caso 
de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável 
sobre o projeto de lei em tramitação.  
ü Atuação do AGU e do PGR: o PGR deverá sempre se manifestar. A 
participação do AGU, porém, não é obrigatória em ADO, uma vez que não 
há ato normativo a ser defendido.  
ü Medida Cautelar em ADO: em caso de especial urgência e 
relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus 
membros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 (oito 
ministros), poderá conceder medida cautelar. 
ü Efeitos da decisão: 

 Em caso de omissão de um do Poderes do Estado: o STF dará 
ciência ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias.  

 Em caso de omissão imputável a órgão administrativo: o STF 
notificará o órgão para que adote as providências necessárias em 
30 (trinta) dias a partir da ciência da decisão ou em outro prazo 
razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as 
circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido 

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

ü Conceito: busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que 
venha gerando dissenso entre juízes e demais tribunais. Não há que 
se cogitar de ADC caso não exista um estado de incerteza acerca da 
legitimidade da lei. 

ü Legitimados Ativos: (art. 103, CF/8) temos os mesmos legitimados para 
propor a ADI e a ADC.  

ü Objeto: leis e atos normativos federais. Leis e atos normativos 
estaduais, municipais e distritais não estão sujeitos à ADC. 

ü Requisito: Existência de controvérsia judicial que esteja pondo em risco a 
presunção de constitucionalidade da norma impugnada. Tanto poderá se 
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dar pela afirmação da inconstitucionalidade da lei em diversos órgãos do 
Poder Judiciário quanto pela ocorrência de pronunciamentos contraditórios 
de órgãos jurisdicionais.  

ü Controvérsia doutrinária: não é suficiente para gerar estado de incerteza 
apto a legitimar a propositura da ADC. A controvérsia deve ser “judicial”. 

ü Natureza dúplice (ou ambivalente): Se ela for julgada procedente, será 
declarada a constitucionalidade da norma; por outro lado, se for julgada 
improcedente, a norma será declarada inconstitucional  

ü Atuação do AGU: não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) 
no processo de ADC. Agora, o PGR, por sua vez, irá obrigatoriamente se 
manifestar no âmbito de ADC.  

ü Medida cautelar em ADC: o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido 
de medida cautelar, por decisão da maioria absoluta dos seus membros. 
Esta consistirá na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o 
julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato 
normativo objeto da ação até que esta seja julgada em definitivo.  

ü Impossibilidade de desistência: não é admissível a desistência da ADC 
já proposta (art. 16, Lei 9.868/99). 

ü Intervenção de terceiros e “amicus curiae”: não é admitida a 
intervenção de terceiros na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). Mas, admite-se a 
figura do “amicus curiae”. 

ü Efeitos da decisão: Em regra, “erga omnes”, vinculante e “ex tunc”. Mas, 
pode haver modulação temporal com produção de efeitos retroativos (“ex 
tunc”). É irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. 
Além disso, a decisão em ADC não pode ser objeto de ação rescisória.  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

ü Legitimação Ativa: mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC. 
ü Objeto: leis e atos normativos municipais, dos atos administrativos e do 

direito pré-constitucional.  
ü Ação de caráter subsidiário: não será admitida ADPF quando houver 

qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade.  
ü Cabimento: 

 Direito pré-constitucional:  
 Direito municipal em relação à CF:  
 Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais:  
 Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos.  

ü Não Cabimento: 
 Não alcança os atos políticos; 
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 Enunciados das súmulas do STF também não podem ser objeto de 
ADPF. Questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de 
caráter tipicamente regulamentar. 

ü Medida liminar em ADPF: Lei 9.882/99 que o STF, por decisão da maioria 
absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema 
urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá 
o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. 

ü Princípio da Fungibilidade: A ADI e a ADPF são consideradas ações 
fungíveis, o que significa que uma pode ser substituída pela outra. Em 
razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF poderá ser conhecida como 
ADI. Da mesma forma, uma ADI poderá ser conhecida como ADPF. 

ü Efeitos da Decisão: Lei 9.882/99 - a decisão sobre a ADPF somente será 
tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros 
(oito Ministros). Para a decisão, são necessários os votos da maioria 
absoluta dos Ministros (seis votos), com base na cláusula de reserva de 
plenário. Eficácia contra todos (“erga omnes”) e efeitos “ex tunc” e 
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. A decisão 
em sede de ADPF é irrecorrível e não está sujeita a ação rescisória.  

Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal: (art. 125, § 2º) 
compete ao Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de 
leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual.  

ü Objeto: leis estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual.  
ü Competência: exercido exclusivamente pelo TJ local (o art. 125, § 2º, CF). 
ü Legitimados:  cabe às Constituições Estaduais determinarem quais são os 

legitimados a propor ADI ou ADC perante o TJ local. STF - é plenamente 
possível que seja alargado o rol de legitimados pelos estados-membros.  

ü Parâmetro de Controle: a Constituição Estadual ou, no caso do Distrito 
Federal, a Lei Orgânica do DF.  

ü Em 2017/STF: passou a admitir, em situação excepcional, que o Tribunal 
de Justiça realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como 
parâmetro a Constituição Federal, quando a norma da Constituição 
Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória 
pelas Constituições Estaduais.  

ADI Interventiva:  

ü Conceito: instrumento destinado a proteger os princípios constitucionais 
sensíveis. (art. 34, VII, da Carta Magna). 
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ü Competência: proposta pelo PGR perante o STF diante de violação a um 
princípio constitucional sensível.  

ü Objeto: i) lei ou ato normativo; ii) omissão ou incapacidade das 
autoridades locais para preservar os princípios constitucionais sensíveis; ou 
iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis.  

ü Julgamento: caso a ADI interventiva seja julgada procedente pelo STF, 
será requisitada a intervenção federal ao Presidente da República. O 
Presidente deverá, então, promover a intervenção federal; não poderá ele 
descumprir a ordem do STF.  

ü Instrumento: a decretação de intervenção federal é realizada mediante 
decreto, que irá se limitar a suspender a execução do ato impugnado: é o 
que a doutrina chama de intervenção branda.  Caso essa medida não seja 
suficiente para restaurar a normalidade, o Presidente nomeará interventor 
e afastará as autoridades responsáveis dos seus cargos. É a intervenção 
efetiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü ADI interventiva estadual: é proposta pelo PGJ perante o Tribunal de 
Justiça. Uma vez provida a representação, o Governador decretará a 
intervenção estadual no Município.  

Meus amigos, chegamos ao fim! Ufa rsrs.  

Espero que tenham gostado do material de revisão. :) Tenham certeza que são 
tópicos fundamentais que podem ser abordados em sua prova.  

Abraço a todos,  

Prof. Diego Cerqueira 

PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS 

SENSÍVEIS

FORMA REPUBLICANA, SISTEMA REPRESENTATIVO 
E REGIME DEMOCRÁTICO

DIREITOS DA PESSOA HUMANA

AUTONOMIA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA E INDIRETA

APLICAÇÃO DO MÍNIMO EXIGIDO DA RECEITA 
RESULTANTE DE IMPOSTOS ESTADUAIS, 
PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS, NA 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


