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DIREITO CONSTITUCIONAL: 

 
1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

1.1 Direito Constitucional – Considerações iniciais: 
Antes da constitucionalização do direito, o direito gravitava ao redor dos seus próprios códigos. Não havia, 

desta forma, uma aplicação horizontal da Constituição. Após o Constitucionalismo o direito passa a gravitar em 
torno da constituição. A constituição passa a ocupar o centro do ordenamento jurídico.   

 
 1.1.1 Constitucionalismo: Surge com a C. Americana (1787) + Revolução Francesa (1789), buscando 
limitar a atuação do Estado por meio de direitos e garantias fundamentais. 

 
 1.1.2. Conceito: Ramo do Direito Público, que estabelece a estrutura do Estado, organiza suas instituições 
e órgãos, determina o modo de aquisição e exercício do poder e limita o poder do Estado.  

P E O p L E 
A consituição cuida de gente = People = Poder Estrutura Organização Limites Exercício 

 
 1.1.3. Teoria Geral do Estado: 

 
*Alguns autores somam a estes elementos a Finalidade que pode ser Objetiva (desenvolvimento da coletividade) 
e Subjetiva (reunião dos desejos individuais). 
 
*OBS: TODO Estado deve possuir uma Constituição que garanta ao menos as liberdades individuais para seu 
povo e expresse como estará organizado o exercício do Poder, limitando a ingerência desse Estado. 
 

Evolução do Estado Constitucional: 
 
1787 – Constituição Americana + 1789 – Revolução Francesa: Estado Liberal / Estado de Direito – Direitos de 
Primeira Geração – LIBERDADE. A necessidade de racionalização e humanização faz com que os textos escritos 
exijam que todo o âmbito estatal esteja presidido por normas jurídicas, que o poder estatal e a atividade por ele 
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desenvolvida se ajustem ao que é determinado pelas previsões legais, ou seja, a submissão de todos aos Estado 
de Direito, com as seguintes caracterísiticas: 
 
(1) primazia da lei,  
(2) sistema hierárquico de normas;  
(3) legalidade na administração pública;  
(4) separação de poderes;  
(5) personalidade jurídica do Estado, que mantém relações jurídicas com os cidadãos;  
(6) reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais; e 
(7) Controle de constitucionalidade das leis (como garantia ante o despotismo do Legislativo).  
 
1919 – Constituição de Weimar (Fim da Primeira Guerra): Estado do Bem Estar Social – Direitos de Segunda 
Geração – IGUALDADE. A constitucionalização do Estado Social consubstanciou-se na importante intenção de 
converter em direito positivo várias aspirações sociais, elevadas à categoria de princípios constitucionais 
protegidos pelas garantias do Estado de Direito.  
 
1947 – Fim da Segunda Guerra: Estado Democrático - consagração de novas formas de exercício da democracia 
representativa, em especial, com a tendência de universalização do voto e constante legitimação dos detentores 
do Poder  
 
O Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por 
normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas 
aos direitos e garantias fundamentais  
 
 1.1.4 Objeto: 
O Direito Constitucional divide-se, quanto ao foco de investigação, em basicamente 3 espécies: 
• Direito Constitucional Comparado - Tem como objeto de estudo a comparação entre ordenamento 
constitucional, não necessariamente em vigor, de vários países (critério espacial), ou de um mesmo país em 
diferentes épocas de sua história (critério temporal), com o objetivo de aprimorar o ordenamento atual. 
 
• Direito Constitucional Geral (ou comum) - É uma ciência, um estudo teórico dos conceitos e princípios 
constitucionais de forma geral, ou seja, sem se preocupar com um ordenamento constitucional específico, mas 
direcionando diversos ordenamentos distintos. 
 
• Direito Constitucional Positivo (ou especial, ou particular) - É o direito constitucional propriamente dito, que 
vai estudar um ordenamento específico que esteja vigorando em um país, diz-se "positivo" pois está em vigor, 
capaz de impor a sua força. 
 
CURIOSIDADE: 
Algumas poucas questões podem cobrar características de constituições anteriores. Geralmente, as 
questões abordam as características da Constituição de 1824, já que esta é a única na história brasileira 
de conteúdo MATERIAL e SEMIRRÍGIDA. Então é comum as bancas cobrarem esse tipo de informação. 
Como nunca gostei de apenas “DECORAR” informações, elaborei um pequeno cronograma da história 
do Brasil parar que, de alguma forma, isso possa contribuir com o conhecimento de vocês de forma 
ampla. LEMBREM-SE, não é necessário decorar isso, apenas coloquei como curiosidade. 
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CRONOGRAMA: 
 

1822à Independência do Brasil 
1824à BRASIL IMPÉRIO – D. Pedro I. 

CF/1824 
Outorgada 

previa 4 Poderes (Ex, Jud, Leg e MODERADOR) 
voto censitário, indireto para homens > 25 anos. 

Senador: Vitalício 
Imperador: Hereditário 

Não há controle de constitucionalidade 
 
CF/1824 - Art. 178. E' só Constitucional o que diz respeito aos limites, e attribuições respectivas dos Poderes Politicos, e aos 
Direitos Politicos, e individuaes dos Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, póde ser alterado sem as formalidades 
referidas, pelas Legislaturas ordinarias. 
 
1831 a 1840 à  Período Regencial 
1834à Ato Adicional: em virtude da abdicação de D. Pedro I em função de seu filho menor D. Pedro II o 
Brasil foi governado por uma regência. O ato adicional DESCENTRALIZOU poder por meio da criação da 
Guarda Nacional (dá a base para a criação do coronelismo), Assembleias Legislativas nas províncias e 
descentralização do Poder Judiciário  - As oligarquias locais passam a ter autonomia. 
1840 à Golpe da maioridade de D. Pedro II 
Bom articulador, D. Pedro conseguiu alternar as lideranças do governo entre Liberais e Conservadores. 
1864 a 1870 – Guerra do Paraguai 
Herança de grandes dívidas para o Brasil; empoderamento do Exército Brasileiro + movimentos 
abolicionistas; crise do Padroado – rompem os 3 pilares que sustentam o Império – MILITAR – RELIGIÃO – 
OLIGARQUIA. 
1888à Abolição da Escravatura. 
1889à PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  
1889 a 1894 à REPÚBLICA DA ESPADA 
(Decreto #1 – Brasil passa a ser uma República Federativa Presidencialista) 
Sucessão de militares: Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. 
1890à Código Penal 
O primeiro grande código criado após a decretação da República foi o penal. Por quê? Em 1888 houve a 
libertação dos escravos, havia a necessidade de criar regras de convivência com esta realidade. 

CF/1891 
Promulgada 

Voto: DIRETO, ABERTO, UNIVERSAL* (era censitário e capacitário) 
*Homens > 21 anos 

*Não votavam: mulher, analfabetos, mendigos, praças, monges 
Forma de Governo: República 

Forma de Estado: Federalismo – com autonomia para os Estados. 
Direitos de 1º geração 

Surge o Controle Difuso de Constitucionalidade 
Surge o TCU 

Surge a primeiro remédio constitucional- HC 
Senador: 9 anos 
Dep Fed: 3 anos 
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Presidente: 4 anos 
 
1894 - 1930 à REPÚBICA OLIGÁRQUICA – Café c/ Leite. 
O Voto aberto institucionalizou o voto de cabresto e o clientelismo nos principais currais eleitoral (MG e 
SP). 
Coronelismo 
Política dos Governadores – Comissão Verificadora – Degola. 
1922à Movimentos Tenentista e Semana de Arte Moderna 
Movimentos que lutam por uma maior representatividade política. As oligarquias governam em seus 
interesses e não representam a vontade popular.  
Revolução industrial e imigração de estrangeiros faz nascer no país uma luta por direitos sociais. 
1929 à Crise da Bolsa de NY 
1930à ERA VARGAS 
Um golpe militar tira Washington Luis do poder e põe GV. 
1930 – 1934 àGOVERNO PROVISÓRIO VARGAS 
1932- Código Eleitoral 
Voto passa a ser DIRETO, SECRETO 
H > 21 anos – obrigatório 
M > 21 anos - facultativo 
 

CF/1934 
“Colcha de Retalhos” 

Tem ideais liberadores e conservadores 
Centralização do poder no Executiva 

Legislativo classita com ideias liberais – SF enfraquecido 
Choque entre Executivo e Legislativo 

Voto: passa a ser DIRETO, SECRETO (mulher pode votar) 
H > 18 anos – obrigatório 

M > 18 anos – obrigatório (exercer função pública remunerada) 
Surgem os direitos sociais – 2a geração 

MS Individual e Ação Popular 
Controle Concentrado de Constitucionalidade – Representação Interventiva. 

Presidente : 4 anos 
 
1935 – Intentona Comunista 
1937 – Plano COHEN na mídia 
1937 a 1945 – DITADURA VARGAS 

CF/1937 
“A Polaca” 
Outorgada 

Dissolve o CN 
Centralizadora 

Restringiu direitos como MS, ação popular, censura e licença, perda de direitos políticos. 
Presidente : 6 anos 

1940 – Código Penal e  
1941 – Código de Processo Penal 
Apesar de serem publicações conservadoras, não são autoritárias, já que definiram teorias sobre crime. 
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1943 – CLT 
1945 – Ato Adicional 9 
Este AD previa eleições. No entanto, há indícios de que GV queria dar um golpe, pois nomeu seu irmão 
como chefe da Polícia do DF. Houve um contragolpe militar e tirou GV. 
1945 – REDEMOCRATIZAÇÃO 
1945 – 1964: Sucessão - GV (eleito), JK, Jânio Quadros e Jango. 
 
 

CF/1946 
Redemocratização 

Promulgada 
Tendências restauradoras da República (CF/91) 

Retorno dos direitos fundamentais (CF/34) 
Presidente: 5 anos e reeleição 

Bicameral 
Função Social da propriedade, restaura a greve e remédios (MS e AP) 

Voto: Obrigatório para TODOS > 18 anos. 
EC 16/65 – surge a ADIN (a mais importante ação de controle concentrado) 

 
1964 – GOLPE MILITAR – DITATURA MILITAR 
Militares retiram Jango do poder com a justificativa da ameaça Comunista no Brasil 
Passam a governar por Atos Institucionais e um Junta Militar. 
Atos Institucionais: São atos supranacionais, que estão acima da CF vigente. 

CF/1967 
Semioutorgada 

ULTRAcentralizadora e ditatorial 
Restrição de direitos 
Presidente: 4 anos 

1968 AI 5 - Violenta faceta ditatorial do governo militar 
Presidente poderia dar férias indeterminadas ao Congresso, poderia cassar direitos políticos e liberdades 
individuais. 
 

EC/69 – CF/1969 
Estabelece os Atos Institucionais 

Presidente: 5 anos 
Extingue as Imunidades Parlamentares 

 
Década de 70à Milagre brasileiro 
1982à Eleições diretas para todos os mandados, menos para presidente 
1983à Diretas Já 
1985à REDEMOCRATIZAÇÃO – Tancredo/Sarney 

CF/1988 
“Constituição Cidadã” 

Outorgada 
Presidente: 5 anos c/ reeleiçao. 

 
https://wordpress.com/post/estudodireitodotcom.wordpress.com/556 
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TABELA RESUMO: 
 

Classificação 1824 1891 1934 1937 1946 1967 1969 1988 

Conteúdo 
Material 

(Art 178) 
Formal Formal Formal Formal Formal Formal Formal 

Forma Escrita Escrita Escrita Escrita Escrita Escrita Escrita Escrita 

Modo de 

Elaboração 
Dogmática Dogmática Dogmática Dogmática Dogmática Dogmática Dogmática Dogmática 

Origem Outorgada Promulgada Promulgada Outorgada Promulgada Outorgada Outorgada Promulgada 

Estabilidade 
Semirrígida 

(Art 178) 
Rígida Rígida Rígida Rígida Rígida Rígida Rígida 

Extensão e 

Finalidade 
Analítica Analítica Analítica Analítica Analítica Analítica Analítica Analítica 

 

 
1.2 Conceito de Constituição: 

Sistema de normas jurídicas produzidas no exercício do Poder Constituinte (PC Originário que inaugura uma 
nova ordem jurídica), dirigidas precipuamente ao estabelecimento da forma de estado, da forma de governo, 
no modo de aquisição e exercício do poder, da instituição e organização de seus órgãos, dos limites de sua 
atuação, dos direitos fundamentais e respectivas garantias e remédios constitucionais e da ordem econômica e 
social. 

 
Conceito FORMAL (Vs.) Conceito MATERIAL (de constituição) 
 
Formal – Estão incluídas no texto constitucional (seja criada pelo constituinte ou acrescentada por emenda) 
Material – Tratam de temas constitucionais. 
 

1.3 Concepções de uma Constituição: 
 
Objeto de estudo do Direito Constitucional, a CONSTITUIÇÃO é a lei fundamental e suprema de um Estado, criada 
pela vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre a 
sua forma, os órgãos que o integram e as competências destes e, finalmente, a aquisição e o exercício do poder. 
Cabe também a ela estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias 
fundamentais. 
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Não sendo possível definir rigidamente que vem a ser uma Constituição, surgem várias concepções sobre tal 
definição. 
 

AS CONCEPÇÕES MAIS COBRADAS EM PROVAS SÃO AS 3 (TRÊS) PRIMEIRAS. 
 
1 - Constituição em Sentido PolíTico (Carl SmiTT): 
 - Política é ORGANIZAÇÃO e ESTRATÉGIA. Logo, para ele, qualquer outra coisa que não tiver esse caráter 
essencial (organizatório, estratégico) não será político, logo, não será constituição. 
 - Teoria Decisionista:  A Constituição é decisão polítTco fundamenTal, decisão base, concreta, que 
organiza o Estado e estabelece seus fins essenciais, que partem de um Assembleia Consituinte. 
 - Sua validade não está nas suas normas mas sim nas decisões políticas. 
 - Diferenciou Constituição de Leis Constitucionais. A Constituição é matéria de grande relevância jurídica 
(decisão política fundamental). 
- Porém pregava que a Constituição formal, escrita, não era o importante, pois, deve-se atentar ao conteúdo da 
norma e não à sua forma (Conceito Material de constituição). 
 
2 - Constituição em Sentido Sociológico (Ferdinand LaSSalle): 
 - Caberia à Constituição escrita reunir e sistematizar os valores sociais que pairam em determinada 
sociedade, ela é a própria relação de poder na sociedade. Com efeito, todos os povos sempre tiveram uma 
constituição, sociologicamente falando. 
 - Constituição é um Fato social e não propriamente norma. 
 - Só tem eficácia se corresponder aos valores presentes na sociedade. 
 - Soma dos fatores reais do poder que nele atuam 
 - Constituição Real (que é a soma dos fatores reais) + Constituição Escrita (que só tem validade se 
corresponder ao real) 
 - Livro “O que é uma Constituição? (A essência da Constituição)” 
- A existência da Constituição independe de qualquer documento escrito, mas sim, decorre dos eventos 
determinantes da sociedade. A soma dos fatores reais de poder é que representam a constituição real, sendo a 
constituição escrita uma mera “folha de papel”. 
  
3 - Constituição em Sentido JurídiKo (Hans Kelsen): 
 - Perspectiva estritamente formal: Conceito Formal de Constituição → norma maior, uma norma pura, 
fundamental. 
 - Pura norma jurídica, um texto que se coloque acima das demais normas, que só possa modificar-se por 
um processo rígido, complexo, e que deverá ser observado por todas as demais dentro de um ordenamento 
jurídico. 
 - Teoria Pura do Direito: Não há relação das normas jurídicas com a ordem moral. 
 - Desenvolve 2 sentidos para a CF: Lógico-Jurídico (onde a constituição ainda é normal hipotética, não 
real) e Jurídico-Positiva (norma suprema, que serve para regular todas as outras). 
 
"O conjunto de regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do 
poder, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de sua ação corresponde a um dos possíveis conceitos de 
Constituição". 
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Carls Smitt (Político) Ferdinand Lasalle (Sociológico) Hans Kelsen (Jurídico) 

- É assunto somente de caráter 
essencial 

- É um Fato Social. Soma dos 
fatores reais de poder 

- É norma maior, pura e fundamental, 
independentemente do seu conteúdo 

- Teoria Decisionista: A Constituição é 
decisão político fundamental 

- Independente de haver 
documento escrito, SEMPRE 
existe Constituição 

- Sentido Lógico-Jurídico (norma 
hipotética) e Jurídico-Positivo (norma 
suprema) 

- Constituição X Leis Constitucionais 
- Constituição Real + 
Constituição Escrita 

Teoria Pura do Direito: Não há relação 
das normas jurídicas com a ordem 
moral. (FATO e NORMA) 

- Não impota o que está escrito (Adota 
o Conceito Material de Constituição) 

- A Constituição é a relação entre 
governantes e governados  

- Adota o Conceito Formal de 
Constituição 

 
4 – Concepção da Força Normativa da Constituição (Konrad Hesse): 

- Realça a vontade da Constituição. 
- Em um confronto entre REALIDADE e CONSTITUIÇÃO, deve prevalecer a vontade da Constituição 
- Abordagem propositiva (“deve ser”, “se houver essas condições) 
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5 – Concepção Ideal de Constituição (José Gomes Canotilho): 
Trata-se de constituição de caráter liberal, que apresenta os seguintes elementos:  
a) Deve ser escrita;  
b) Deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais (liberdades negativas);  
c) Deve conter a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes;  
 
6 – Concepção Axiológica (Otto Bachoff) 

 
- Constituição verdadeira = deve consagrar VALORES morais. 
- Para este estudioso a Constituição poderia ter ORGINALMENTE normas inconstitucionais. 

 
Otto Bachof desenvolveu teoria denominada “Normas constitucionais inconstitucionais”, na qual defende a 
possibilidade de que existam normas constitucionais originárias eivadas de inconstitucionalidade. Para o jurista, 
o texto constitucional possui dois tipos de normas: as cláusulas pétreas (normas cujo conteúdo não pode ser 
abolido pelo Poder Constituinte Derivado) e as normas constitucionais originárias. As cláusulas pétreas, na visão 
de Bachof, seriam superiores às demais 
 
 
7 – Concepção do Processo Público de Interpretação (Peter Haberle) 

 
- Todos as pessoas são forças produtoras de interpretação. 

 
8 – Concepção Cultural ( J. H. Meirelles Teixeira) 

- A Constituição é influenciada e influencia a cultura.  
- Conceito de CONSTITUIÇÃO TOTAL 
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1.4 Classificação das Constituições ou Tipologia: 

 
I - Quanto à FORMA: 
 1. Escritas ou Instrumentais 
  i. Codificadas ou Unitárias: Um único documento 
  ii. Legais, Variadas ou Pluritextuais: Documentos diversos 
 
 2. Costumeiras ou Consuetudinárias: Podem até ter texto escrito, mas não há um único documento. Ex: 

Carta Magna (1215) + Bill of Rights – Inglaterra; Israel e Nova Zelândia 
 
OBS: Nas Constituições não escritas, o que importa é unicamente a matéria tratada e não a forma, por isso 

está errado dizer que constituição não-escrita é aquela que se sustenta, sobretudo, em textos esparsos, 
formalmente constitucionais. 

 
II - Quando ao OBJETO (CONTEÚDO IDEOLÓGICO): 
 1. Liberais ou Negativas: intervenção mínima do Estado em uma sociedade. 
 2. Sociais ou Dirigentes: Atuação positiva do Estado. 
 
III - Quanto à ORIGEM: 
 1. Outorgada: é uma constituição imposta - 1824, 1937, 1967, 1969 
 2. Promulgada, Popular ou Democrática: 1891, 1934, 1946, 1988 
 3. Cesaristas ou Bonapartista (é outorgada, mas precisa de confirmação popular prévia ou posteriori) Ex: 

Constituição do Chile (Pinochet) 
 4. Pactuadas (são as pactuadas entre burguesia e monarquia, gerando a Monarquia Constitucional) Ex: 

Magna Carta de 1215, Inglaterra. 
 OBS: Na Islândia surge um novo modelo de Constituição – a Constituição Participativa ou Colaborativa. 
 
IV - Quanto ao MODO DE ELABORAÇÃO: 
 1. Dogmáticas (Sistemáticas): São aquelas consideradas momentâneas, representando os ideais vigentes 

em um Estado no momento de sua elaboração. Ex: todas as Constituições Brasileiras. 
 
 2. Históricas: representam todos os valores de determinado país, não tendo um compromisso com um 

momento específico. Em regra são não escritas. 
 
V - Quando a DOGMÁTICA (IDEOLOGIA) : 
 1. Heterodoxias ou Ecléticas: Ideologias distintas. Ex: CF/1988 
 2. Ortodoxas: Mesma ideologia. Ex: Constituição Chinesa 
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VI - Quando ao MODELO (FINALIDADE): 
1. Garantia ou Negativas: Sempre sintéticas, limita-se a estabelecer direitos de primeira geração, relacionados 

à proteção do indivíduo contra o arbítrio estatal, normas de limitação do poder politico. São constituições que 
fazem com que o Estado intervenha o mínimo possível. São negativas. Ex: Constituição Americana 

 
2. Balanço: Estabelecem políticas afirmativas para o Estado. O Estado não é mais negativo e sim garante 

direitos. Visa a reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo, nela estabelecido. Transcorrido 
esse prazo, é elaborada uma nova Constituição ou seu texto é adaptado.  

 
2. Programática ou Dirigente: Sempre analítica, estabelece objetivos e metas e  a serem buscados pelo Estado, 

na forma de programas, normas de conteúdo programático. Ex: CF 1988 
 
 
VII - Quando ao SISTEMA: 
1. Principiológicas: Predominam os princípios 
2. Preceitual: Prevalecem as regras 
 
VIII - Quando à EXTENSÃO: 
1. Analítica, Prolixa, Expansiva ou Longa: contém normas programáticas.  
2. Sintética, Concisa, Sumária, Curta: não contém normas de conteúdo programático. Ex: Constituição 

Americana (1787) 
 
OBS: A constituição concisa, ou sintética, é aquela que não se preocupa com detalhes e prolixidades deixando 

isto para a legislação infraconstitucional. 
Deste forma, ela se torna de mais fácil adaptação pois irá trazer apenas as organizações e disciplinamentos 

essenciais e possui também maior estabilidade pois não há muito o que ficar alterando no texto. Destaca-se que 
a tendência atual é por constituições analíticas e não por sintéticas. Por isso, as características da Constituição 
Sintética são: 

- Maior estabilidade do arcabouço constitucional 
- Menor dificuldade de adaptação do conteúdo constitucional 
 
IX - Quanto à ESTABILIDADE: 
 
1. Imutável: Não podem ser alteradas é um relíquia histórica. 
2. Fixa: para ser alterada deve ser convocado o poder constituinte originário. 
3. Super-rígida: CF 1988 → Cláusulas Pétreas. Não significa ser mais estável 
4. Rígida: alteração por processo legislativo diferenciado. Ex: CF/1891 até CF/1988 
5. Semirrígida ou Semiflexível: tem dispositivos rígidos e flexíveis. Ex: Art. 178 da CF/1824. 
6. Flexível (ou Plásticas): pode ser alterada por qualquer procedimento legislativo, não há forma específica. 
Cuidado! Apesar de a classificação ser quanto à estabilidade, não significa que se ela for super rígida ou 

imutável ela será mais estável. 
 

---- (outras classificações) ----- 
 
X - Quanto ao CONTEÚDO: 
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1. Concepção Material: Assuntos de grande relevância e essencialmente constitucionais como a estrutura e 
organização do Estado. Em regra são Escritas. Ex: CF/1824 

2. Concepção Formal ou Procedimental: prestígio da forma em detrimento do conteúdo. Ex: CF/1988. 
 
XI - Quanto à CORRESPONÊNCIA COM A REALIDADE POLÍTICA E SOCIAL – CRITÉRIO ONTOLÓGICO: (Karl 

Loweinstein) 
1. Normativa: Corresponderem à realidade política e social, ou seja, limitam, de fato, o poder.  Regulam 

efetivamente o processo político. 
2. Nominativa: Buscam regular o processo político do Estado, mas ainda não conseguem realizar este objetivo, 

por não atenderem à realidade social. Tentam regular o processo político, mas não conseguem. 
3. Semântica: Não têm por objetivo regular a política estatal. Visam apenas a formalizar a situação existente 

do poder político, em benefício dos seus detentores. É uma constituição de princípios ABERTOS. 
 
XII - Quando a ORIGEM DA DECRETAÇÃO 
1. Autoconstituição: Orgãos do próprio Estado elaboram a Constituição. Ex: CF/1988 
2. Heteroconstituição Orgãos de outros Estados se organizam e criam a Constiutuição de outro país Ex: 

Constituição do Chipre. 
 
 
OBS: Foi na Constituição de 1934 que tivemos pela primeira vez o título da Ordem Econômica e Social, 

justamente influenciada pelo Bem-Estar Social. Houve o que chamamos de Constitucionalização dos Direitos 
Sociais 

XIII - Quando a FUNÇÃO DESEMPENHADA: 
1. Constituição-lei: é aquela em que a Constituição tem “status” de lei ordinária, sendo, portanto, inviável em 

documentos rígidos. Seu papel é de diretriz, não vinculando o legislador.  
 
2. Constituição-fundamento: a Constituição não só é fundamento de todas as atividades do Estado, mas 

também da vida social. A liberdade do legislador é de apenas dar efetividade às normas constitucionais.  
 
3. Constituição-quadro ou Constituição-moldura: trata-se de uma Constituição em que o legislador só pode 

atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo constituinte, ou seja, dentro de um limite. Cabe à 
jurisdição constitucional verificar se esses limites foram obedecidos.  

 
1.5 Poder Constituinte: 

 
Conceito:  Poder de elaboração das normas constitucionais por meio de processo de produção e/ou reforma 

da constituição com o fim de atribuir legitimidade ao ordenamento jurídico. 
 
Natureza: 
 
- Poder de Direito: há um poder jurídico. Se trata de um poder jurídico que inaugura uma nova ordem.  
- Poder de Fato: emana dos fatos sociais. Lembre-se dos fatores reais de poder. 
- Poder Político: vem compreender a expressão do fato social e dar legitimidade. 
 
Titularidade e Exercício: 
Titularidade é diferente de exercício 
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 Titularidade: a quem pertence. 
  
 Teorias da titularidade: 
 Soberania Divina: A titularidade está em uma força suprema, divina, mística que traz direitos anteriores 
a uma nova ordem. O próprio Direito Natural encontra de certa forma origem nesta soberania divina ou até 
mesmo na mente do homem. 
 Soberania Nacional: exercida por órgãos instituidores 
 Soberania Popular: neste poder o que importa são as forças populares, que são titulares do poder, 
podendo exercer diretamente ou por meio de representantes. 
 
 Exercício: O exercício poderá ser realizado pelo povo (diretamente) ou pelos representantes 
(indiretamente) 
  DIRETA 
  INDIRETA 
 
Classificação: 
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[P C O] Poder Constituinte Originário : Inaugura uma nova ordem constitucional 
   

Caracterísiticas: 
    

[P C O] 
Inicial 

Ilimitado 
Incondicionado 

Autônomo 
Permanente 

 
 
   A) INICIALIDADE: pois é o início de uma nova ordem jurídica. 
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OBS1: Poder Constituinte Originário vs. Constituição anterior 
 
1- Revogação de todo o ordenamento constitucional anterior. 
 
2- As normas infraconstitucionais (editadas na vigência da Constituição pretérita) materialmente 
incompatíveis com a nova Constituição são revogadas.  
 
3- RECEPÇÃO do ordenamento infraconstitucional compatível materialmente. 
- Só podem ser recepcionadas normas que estejam em vigor no momento do advento da nova constituição, 
assim, normas anteriores já revogadas, anuladas, ou ainda em vacatio legis (período normalmente de 45 dias 
entre a publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigor) não poderão ser recepcionadas. 
- As normas que não forem recepcionadas serão consideradas REVOGADAS. Não há o que se falar em 
inconstitucionalidade delas, pois para que uma norma seja considerada inconstitucional, ela já deve nascer com 
algum problema, algum vício. Assim, não existe no Brasil a tese da "inconstitucionalidade superveniente", ou 
seja, uma lei para ser inconstitucional ela deve nascer inconstitucional, se ela não nasceu com o vício 
(inconstitucionalidade congênita) ela nunca irá durante sua existência se tornar inconstitucional, podendo ser, 
no máximo, revogada. 
- Poderá haver a recepção material de normas constitucionais por determinação expressa da nova constituição. 
Ex: art. 34 do ADCT que recepciona regras da Constituição de 1967. 

 
4- No Brasil não existe o fenômeno da DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO , que é a recepção das normas 
constitucionais compatíveis com a nova constituição na forma de normas infraconstituicionais. 

 
 

OBS2: Poder Constituinte Originário vs. Legislação anterior 
 

1- Teoricamente, a legislação não compatível não é recepcionada pelo novo ordenamento jurídico 
constitucional. 
 
Inconstitucionalidade Superveniente: É a teoria que diz que quando entra em vigor uma nova CF, as normas 
legais mesmo que com ela sejam compatíveis se tornam INCONSTITUCIONAIS. Essa teoria não é aceita pelo STF. 
O STF diz que as normas são revogadas e não inconstitucionais. 
 
Teoria da Desconstitucionalização: Defende que as normas constitucionais anteriores, que não fossem 
conflitantes, estariam albergadas pela nova Constituição, continuando assim a vigorar, porém, com status 
rebaixado, como se fossem leis ordinárias. Ou seja, é quando a nova CF recepciona alguma norma da CF pretérita 
com status de Lei Ordinária. A CF/88 não fez isso embora possa se fazer. 
- Essa posição, aceitando a "teoria da desconstitucionalização" só deverá ser marcada como correta no concurso 
caso se fale em "doutrina minoritária". 
 

    
   B) ILIMITAÇÃO: Não há direito positivo limitando o PC. Todavia, não é uma ilimitação 
ABSOLUTA, já que existe um princípio da vedação ao retrocesso e deve existir o respeito aos Direitos humanos 
Internacionais (Direito Supranacional). 
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OBS1:  Colisão entre Princípios – Um princípio não afasta o outro de forma determinante, apenas, em 
uma situação fática, um prevalece sobre o outro (Técnica da Ponderação de Valores) 

  Colisão entre Regras – H C E (Hierárquico - Cronológico - Especial)  

H x C = Hierárquico  
E x C = Especial  

E x H = depende da análise concreta 
  
OBS2: Conflito entre normas constitucionais e internacionais (TRATADOS INTERNACIONAIS) 
    1º Corrente - Status Legal – Não trata de direitos humanos. 
    2º Corrente - Status Supralegal – Trata de Direitos humanos e não foi 
recepcionado por Emenda Constitucional. 
    3º Corrente -  Status Constitucional – Trata de Direitos humanos e passa por um 
processo de Emenda Constitucional. 
    4º Corrente - Status Supraconstitucional – Trata de Direitos Humanos 
Internacionais (inclusive seriam uma limitação ao Poder Constituinte Originário). 
 
   C) INCONDICIONADO: A forma pela qual o PC se exterioriza. Não está condicionado em 
nenhum forma de expressão específica. 
  
  Formas de Expressão: 
   Revolução (outorga) 
   Assembleia/Convenção Constituinte 
   Plebiscito ou Referendo 
   
  Meios de expressão: 
   Autocrático 
   Democrático 
 
[P C D R]  Poder Constituinte Derivado Reformador: Tem o condão de reformar a constituição vigente. 
 

Características: 
 

[P C D] 
Derivado 
Limitado 

Condicionado 
 

 
   A) DERIVAÇÃO: ele surge do PCO. Não existe poder derivado  

 
   B) LIMITAÇÃO: pois ele é limitado pelas próprias normas originárias. 
 
   C) CONDICIONAMENTO: pois há formas de expressões específicas. 
 
[P C D D I] Poder Constituinte Derivado Decorrente Institucionalizador  : Inaugura uma nova 
Constituição no Estado Federado. 
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[P C D D R] Poder Constituinte Derivado Decorrente de Reforma  : Reforma a Constituição de um Estado 
federado. 

 
OBS: Não existe Poder Constituinte nos municípios. 
 

Outras Classificações: 
Poder Constituinte Fundacional ou Histórico: Responsável pela criação da primeira constituição de um país. 
Poder Constituinte Pós-Fundacional: Os demais poderes diferente do Fundacional. 
Poder Constituinte Material: Responsável pelo conteúdo da constituição. Elenca a ideia fundamental de direto 
que deve prevalecer em uma constituição (A ideia do Direito) 
Poder Constituinte Formal: É posterior ao material (é a forma do direito) responsável pela codificação da norma, 
por sua estruturação. 
Poder Constituinte Difuso: responsável pela mutação constitucional (É um poder aberto). É possível que o 
ordenamento jurídico sofra um releitura sem a mudança de texto, é uma mudança informal da constituição a luz 
dos fatos. Embora não esteja expresso na CF, decorre implicitamente dela, reconhecido pela doutrina e 
jurisprudência, através do poder que os órgãos políticos possuem de direcionar o Estado, interpretando a 
Constituição. 
Poder Constituinte Supranacional: (Fim da II Guerra Mundial – 1945) - internalização dos Direito Humanos nas 
Constituições. Existe uma força acima do Estado Está associada diretamente aos Direitos Humanos. Não somos 
só titulares de poder dentro do âmbito do nosso Estado, além das fronteiras nacionais também somos titulares 
desses direitos. 
 
1.6 Hermenêutica Constitucional: 
Temos que saber que, em regra, é o Poder Judiciário que interpreta a Constituição. Não apenas o STF, mas 
qualquer juiz pode interpretar a Constituição. Não se pode falar, porém, que essa atividade é exclusiva do 
Judiciário, já que existem exceções como, por exemplo, a chamada interpretação autêntica que é proferida pelo 
Poder Legislativo, editando as chamadas "leis interpretativas". → Ou seja, a interpretação cabe aos 3 poderes! 
 
Hermenêutica: é uma ciência que diz o modo e a forma como deverá ser o processo de interpretação efetuado 
pelo operador do direito. A  palavra deriva de Hermes, que era o deus mensageiro, aquela com a asa nos pés que 
voava para entregar as mensagens aos deuses e homens. 
Interpretação: é uma ferramenta para buscar o real sentido da norma. 
 
Conceito: trata-se da atividade intelectual de revelação de sentido, alcance e conteúdo de determinada norma 
constitucional por meio de regras e princípios de hermenêutica jurídica. 
 

"toda a norma é significativa, mas o significado não constitui um dado prévio; é, sim, o resultado da tarefa 
interpretativa" (Canotilho) 

Particularidades da Interpretação Constitucional: 
 Superioridade Hierárquica: ela está acima das demais normas. 
 Caráter Político: vai além da interpretação da Constituição. 
 Natureza da Linguagem: nossa Constituição é baseade em princípios que são normas abstratas e aberta. 
 Conteúdo Específico: trata de diretrizes. 
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1.7 PRINCÍPIOS de Interpretação Constitucional: 
Para auxiliar a entender o significado das normas constitucionais, a doutrina criou vários enunciados, os 
chamados princípios de interpretação constitucional. Esses princípios são aplicados facultativamente pelo 
intérprete, não tendo qualquer valor normativo  
 
1. Supremacia da Constituição: é onde todo o ordenamento jurídico busca o seu fundamento. 
 
2. Unidade da Constituição: O texto da CF deve ser interpretado de modo a EVITAR CONTRADIÇÕES entre as 
normas ou entre os princípios constitucionais. Considera a CF como um todo e não interpreta as normas de 
maneira isolada. 
3. Justeza (ou da Conformidade Funcional ou da Correção Funcional): 
- O órgão encarregado de interpretar a CF não pode chegar a uma conclusão que subverta o ESQUEMA 
ORGANIZATÓRIO-FUNCIONAL estabelecido pelo constituinte. Um poder não pode usurpar a competência de 
outro. 
 
4. Interpretação Conforme a Constituição: 
- Ao invés de declarar a norma inconstitucional, o tribunal busca dar uma interpretação que CONDUZA À 
CONSTITUCIONALIDADE, adotando posição favorável a Constituição Federal. 
- Tentativa de fazer a manutenção da validade da lei, porém sempre respeitando a razoabilidade. 
- Pode ser com ou sem redução de texto. 
Cuidado! Não é utilizada esta técnica de interpretação conforme quando a norma impugnada admite sentido 
unívoco (um único sentido). Só se aplica interpretação conforme quando podemos ter uma duplicidade de 
interpretações. 
 
- A interpretação conforme pode ser de dois tipos: COM ou SEM redução do texto.  
 
a) Interpretação conforme com redução do texto:  
Nesse caso, a parte viciada é considerada inconstitucional, tendo sua eficácia suspensa. Como exemplo, tem-se 
que na ADI 1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão “ou desacato”, presente no art. 7o,§ 2o, do 
Estatuto da OAB.  
 
b) Interpretação conforme sem redução do texto:  
Nesse caso, 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).  
 
5. Presunção Constitucional: Uma norma só será inconstitucional após a análise do STF, presume-se sempre a 
sua constitucionalidade. 
  
6. Princípio da Máxima Efetividade (ou Máxima Eficiência ou Interpretação Afetiva): 
Deve-se atribuir a norma constitucional o sentido que lhe dê MAIOR EFETIVIDADE social. Maximiza a norma afim 
de extrair toda sua potencialidade. 
 
7. Princípio do Efeito Integrador 
- Preferência às determinações que favoreçam a INTEGRAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL e o reforço da unidade política. 
 
8. Princípio da Proporcionalidade: Se divide em 3 sub-princípios: 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 22  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

1) Adequação (ou pertinência): A medida imposta tem que ser uma medida adequada para se conseguir a 
finalidade esperada. 
2) Necessidade: Analisa-se se realmente a medida é necessária, se não existe outra solução menos gravosa. 
3) Proporcionalidade em sentido estrito: Seria a efetiva ponderação entre os benefícios e malefícios que serão 
causados com o ato. 
 
9. Princípio da Concordância Prática (ou da Harmonização): 
- HARMONIZA os bens jurídicos em caso de conflito entre eles, evitando o sacrifício total de um em relação a 
outro. 
- Geralmente usado na solução de problemas referentes à colisão de Direitos Fundamentais 
 
10. Princípio da Força Normativa da Constituição: 
- Na interpretação deve-se dar preferência às soluções que possibilitem a atualização das suas normas, 
garantindo-lhes eficácia e PERMANÊNCIA. 
 
Resumo: 

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO (PALAVRAS CHAVES) 
Unidade da Constituição EVITAR CONTRADIÇÕES  
Justeza ESQUEMA ORGANIZATÓRIO-FUNCIONAL  
Interpretação Conforme a Constituição CONDUZIR À CONSTITUCIONALIDADE 
Máxima Efetividade MAIOR EFETIVIDADE SOCIAL 
Efeito Integrador INTEGRAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL 
Concordância Prática EVITAR O SACRIFÍCIO DE PRINCÍPIOS 
Força Normativa da Constituição: PERMANÊNCIA 

 
1.7 MÉTODOS de Hermenêutica Constitucional: 
 
1. Método Jurídico ou Hermenêutico Clássico (Escola de Savigny 1840):  
 
A) Quanto a quem intrepreta: 
 LEGISLATIVA: cria lei para interpretar uma norma já existente. 
 ADMINISTRATIVA: interpreta a lei para executá-la. 
 JUDICIAL: doutrinariamente ou ao durante a aplicação caso concreto. 
 
B) Quanto a forma: 
- Constituição é uma lei é deve ser interpretada como qualquer outra norma. 
- Sendo uma norma é composta por elementos: 
 GRAMATICAL/LITERAL: Analisa o texto da norma em sua literalidade 
 LÓGICO: Analisa a relação de cada norma com o restante da CF. 
 HISTÓRICO: Analisa o momento de elaboração da norma, ideologia vigente, mas não descuidando da 
evolução da norma. 
 TELEOLÓGICO: Busca a finalidade da norma. 
 GENÉTICO: Investiga a origem dos conceitos empregados na CF. 
 SISTEMÁTICO: as normas devem ser analisadas em conjunto. 
 
C) Quanto a extensão: 
 DECLARATIVA: declarao conteúdo da norma 
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 EXTENSIVA: declara de forma ampliativa o conteúdo da norma 
 RESTRITIVA: declara de forma limitativa o conteúdo da norma 
 
2. Método Tópico Problemático (Theodor Viehweg): 
- Há prevalência do PROBLEMA sobre a norma 
- Busca solucionar determinado problema por meio da interpretação da norma 
 
3. Método Hermenêutico-Concretizador (Konrad Hesse): 
- Há prevalência da NORMA sobre o problema 
- Aplica-se a norma para a resolução de uma situação concreta. 

 
 
4. Método Integrativo (ou Científico-Espiritual) (Rudof Smend): 
- CF deve ser interpretada como um todo, dentro da realidade do Estado, em um contexto social, cultural e 
antrolpológico. 
 
5. Método Normativo Estruturante 
- A norma jurídica é diferente do texto normativo 
- O texto normativo é mais amplo do que a norma jurídica 
- Aqui, para se interpretar as normas, deve-se usar tanto o texto quanto a verificação de como se dá aplicação 
dele na realidade social. 
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O Preâmbulo da Constituição: Apesar de não fazer parte do texto constitucional propriamente dito e, 
consequentemente, não conter normas constitucionais de valor jurídico autônomo, o preâmbulo não é 
juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser observado como elemento de interpretação e integração dos 
diversos artigos que lhe seguem.   Não poderá prevalecer contra texto expresso da Constituição Federal, e 
tampouco poderá ser paradigma comparativo para declaração de inconstitucionalidade   
 
1.7 Normas Constitucionais: 

 
Conceito: Significações extraídas de enunciados jurídicos caracterizados pela superioridade hierárquica, 
natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político. 
 
Classificação quanto ao CONTEÚDO: 
 -Normas materialmente constitucionais: Assuntos de grande relevância e essencialmente constitucionais 

como a estrutura e organização do Estado. Em regra são Escritas. Ex: CF/1824 
 -Normas formalmente constitucionais: prestígio da forma em detrimento do conteúdo, só estão na CF 

pois passaram pelo processo formal de adição ao texto constitucional. Ex: CF/1988. 
 
Classificação quanto FINALIDADE: 
 
A) Normas Constitucionais definidores de direito: Definem os direitos especificamente, dão garantias com 
remédios. Ex: Art 5 inteiro. 
B) Normas Constitucionais programáticas: São normas que estabelecem programas e metas. Ex: Erradicar a 
pobreza e desigualdade social. 
C) Normas Constitucionais de organização: Organizam o Estado, divisão de funções, forma federativa. 
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1.8 Classificação das Normas Constitucionais quanto a EFICÁCIA E APLICABILIDADE: 
   

A partir do surgimento dos diretos sociais, começou a se debater a aplicabilidade e eficácia das normas. 
 
a. Tomas Cooley 
SELF-EXECUTING PROVISIONS (NORMAS AUTOAPLICÁVEIS)  - Normas que se bastavam em si 
NOT SELF-EXECUTING PROVISIONS (NORMAS NÃO APLICÁVEIS)  - Normas que dependem de atuação 
futura do Estado 
 
b. Pontes de Miranda - Teoria Bipartida Brasileira (década de 30):   
NORMAS BASTANTES EM SI   
NORMAS NÃO BASTANTES EM SI   
 
c. José Afonso da Silva  - A Teoria Tripartida:  
-Não há na CF norma desprovida de efeito jurídico 
-Produzem efeitos jurídicos desde sua entrada em vigor. 
 
d. Marília Helena Diniz - A Teoria Quadripartida: 
 

 + Normas de eficácia ABSOLUTA: Cláusulas Pétreas (não podem sofrer emendas que reduzam direitos) 
 
 
1- NC de Eficácia PLENA: São autoaplicáveis. Não necessitam de nenhuma ação do legislador para que possam 
alcançar o destinatário, e por isso tem incidência DIRETA (não dependem de intervenção legislativa para produzir 
efeitos) e IMEDIATA (efeito temporal), pois independem de uma lei que venha mediar os seus efeitos. As normas 
de eficácia plena também não admitem que uma lei posterior venha a restringir o seu alcance. Tem incidência 
INTEGRAL – não poderão ser restringidas. 
Ex1: "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado". 
Ex2: "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença". 
Ex: Art. 1º, 2º, 5º- inciso XIII, XV, art. 93 - inciso IX 
 
2- NC de Eficácia CONTIDA: São autoaplicáveis. Neste caso, uma norma infraconstitucionais poderá limitar os 
efeitos desta norma, mas só porque a Constituição permite esta limitação. É aquela norma que, embora não 
precise de qualquer regulamentação para ser alcançada por seus receptores - também tem incidência DIRETA e 
IMEDIATA (ou seja, PLENA), precisa de lei para mediar os seus efeitos. Cuidado! não precisa de disciplina legal 
para ter eficácia plena. Tem incidência NÃO INTEGRAL – traz no seu bojo uma possibilidade de restrição. 
Ex1: "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei 
estabelecer". → Ou seja, as pessoas podem exercer de forma plena qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo 
se vier uma norma estabelecendo certos requisitos para conter essa plena liberdade. 
Ex2: O Direito de propriedade é norma constitucional de eficácia contida. 
 
OBS: As normas constitucionais de eficácia contida são dotadas de aplicabilidade direta e imediata, mas não 
integral, porque sujeitas a restrições. Observa-se que tais restrições podem ser impostas pelo legislador 
constitucional, por outras normas constitucionais e como decorrência do uso de conceitos ético-jurídicos 
consagrados. 
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3- Eficácia LIMITADA: É a norma que, caso não haja regulamentação por meio de lei, não é capaz de gerar os 
efeitos para os quais foi criada. A incidência é INDIRETA (depende da atuação leg ou adm) e MEDIATA (há um 
lapso temporal para que posso produzir seus efetios), NÃO INTEGRAL (podem ser limitadas pelo poder público), 
mas sua eficácia jurídica (ou seja, seu caráter vinculante) é imediata. 
Ex: "O estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". → Se a lei não estabelecesse o Código de 
Defesa do Consumidor, não se poderia aplicar essa norma por si só.  
Ex2: "A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento da propriedade rural por pessoa física ou jurídica 
estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional". 

 
 

1.9 Classificação das Normas Constitucionais quanto à ESTRUTURA: 
 
 Normas Constitucionais 
  a. REGRAS: são mais densos, concretos. São normas fechadas. 
  b. PRINCÍPIOS: trazem uma carga axiológica, uma subjetividade. São normas abertas. 
 

Princípios Constitucionais: 
Os princípios compõem o vértice do ordenamento jurídico. 
 
- Eficácia:  
 a. Positiva: pressupõe uma postura ativa e políticas públicas que viabilizem a implementação dos direitos 
consagrados nos princípios constitucionais.  
 b. Negativa: O Estado não poderá atuar e sim tem um dever de abstenção (não agir). De 
  
- Características:  
  a. Abertura:  são normas abertas. 
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  b. Pluralidade: 
  c. Unidade: devem ser interpretados na unidade (Unidade da Constituição). É um sistema 
organizado. Havendo  
  d. Equilíbrio: busca-se a harmonia entre os princípios, eles irradiam em igual intensidade para o 
ordenamento jurídico. 
  e. Hierarquia: não há hierarquia entre princípios. 
  f. Historicidade: pressupõe conquistas históricas e evolução da forma com que se interpretam os 
princípios. A forma com que a sociedade evolui reflete no aumento da carga axiológica dos princípios. 
  g. Interdisciplinaridade: aplicação dos princípios em diversos ramos do direito. Ex: Devido processo 
legal sendo aplicado em diversos ramos do direito. 
 
Os Princípios Constitucionais se dividem em 3 ramos: 
 
A. Princípios Constitucionais Fundamentais: 
  Democrático: Governo do povo, pelo povo e para o povo. 
  Republicano: O conceito básico de república parte da igualdade perante a lei. 
  Federativo: união indissolúvel entre Estados, Municípios e DF. É a repartição de poder de forma 
demográfica e com funções distintas (competências privativas, concorrentes e comuns). 
 
B. Princípios Constitucionais Gerais: 
  Legalidade (Art. 5º, II e 37) 
  Igualdade (Art. 3º, III; 5º caput, I, II) 
  Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (Jurisdição) (Art. 5º, XXXV) 
   OBS: Jurisdição, vem de “iuris dictio”, que significa: aquele que pode dizer o direito. A 
jurisdição é única e indivisível, pois só quem pode dizer o direito é o Poder Judiciário. O direito do controle 
jurisdiconal é inafastável, pois todos podem bater às portas deste poder para ter seu direito violado ou 
ameaçado defendido. 
 
  Devido Processo Legal (“due process of law” ou “law of the land” ) 
   Respeito às regras processuais que regem o procedimento judicial. Dele decorrem o 
Contraditório e Ampla Defesa, Duração razoável do processo. 
 
C. Princípios Constitucionais Setoriais: 
  São princípios que se irradiam a determinados ramos do direito. EXEMPLO: 
Direito Administrativo:  L I M P E 
Direito Civil:  Função social da propriedade 
Direito Tributário: Limitações constitucionais ao poder de tributar, anterioridade e noventena 
Direito Penal:  Presunção de inocência, individualização da pena 
Direito Processual: Ampla Defesa e Contraditório, vedação da prova ilícita 
Direito Trabalhista:  Irredutibilidade dos vencimentos, igualdade  
 

 
2 Princípios fundamentais.  

 
1) Regras e Princípios: Antes de tratarmos dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é 
necessário que compreendamos dois conceitos: o de regras e o de princípios. As regras são mais concretas, 
servindo para definir condutas. Já os princípios são mais abstratos. 
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2) Princípios Fundamentais:  Princípios Fundamentais são os valores que orientaram o Poder Constituinte 
Originário na elaboração da Constituição, ou seja, são suas escolhas políticas fundamentais. Os princípios 
constitucionais, segundo Canotilho, podem ser de duas espécies:  
 a) Princípios político-constitucionais: representam decisões políticas fundamentais, conformadoras de 
nossa Constituição. São os chamados princípios fundamentais, que estudaremos a seguir, os quais preveem as 
características essenciais do Estado brasileiro. Como exemplo de princípios político-constitucionais, citamos o 
princípio da separação de poderes, a indissolubilidade do vínculo federativo, o pluralismo político e a dignidade 
da pessoa humana. 
 b) Princípios jurídico-constitucionais: são princípios gerais referentes à ordem jurídica nacional, 
encontrando-se dispersos pelo texto constitucional.  
 
 
Princípios Fundamentais ou Fundamentos da RFB : 
1. Soberania 
2. Cidadania 
3. Dignidade da Pessoa Humana (Base dos Direitos Fundamentais) 
4. Valores Sociais do trabalho e da livre iniciativa 
5. Pluralismo Político 
 
à Princípios Fundamentais X Princípios Gerais do Direito: Não se pode confundir os princípios fundamentais 
com os princípios gerais do direito constitucional.  
Princípios Fundamentais: Estão positivados na Constituição 
Princípios Gerais do Direito: Formam um estudo teórico, são aplicáveis a vários ordenamentos. 
 
à Princípios Políticos-Constitucionais >>>> Princípios Jurídicos-Constitucionais: 
 

 
 
OBS: Os direitos fundamentais são essencialmente "princípios" e não "regras". 

 
 
Objetivos Fundamentais: (Con Ga Erra na Prova Reprova) 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 29  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
2. Garantir o desenvolvimento nacional; 
3. Erradicar a pobreza e a marginalização e Reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
OBS: Não existe erradicar as desigualdades sociais!!! 
 
 
Forma de Governo -  Relação entre governantes de governados: República 
Forma de Estado – Relação de poder tendo em vista o território: Federação 
Regime (Sistema) de Governo – Relação entre Poderes: Presidencialista 
Regime Político: Democracia Semi Direta ou Participativa (onde há referendo, iniciativa popular e plebiscito) 
 
Teoria da Tripartição dos Poderes: 
- Surge com Aristóteles, no livro "Política", onde fazia isto através do que chamava de: 
 • Função Deliberante ("Primeiro Poder"): Aquela que seria responsável por tomar as decisões 
fundamentais; 
 • Função Executiva ("Segundo Poder"): Aquela que iria administrar e executar as funções essenciais; e 
 • Função Jurisdicional ("Terceiro Poder"). 
- É trabalhada por Montesquieu, na obra "O Espírito das Leis" que previa o Despotismo. Chamada de Divisão 
Clássica, onde dividiu as funções em Legislativa, Executiva e Judiciária, divisão esta que foi, em princípio, 
formalmente adotada pela República Federativa do Brasil na Constituição de 1988. 
 

 
 
3 Direitos e garantias fundamentais.  

 
3.1 Conceito:  
São direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados no texto constitucional (ou não) com aplicação 
nas relações das pessoas com o Estado ou na sociedade. 
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-Direitos: São bens protegidos pela Constituição 
-Garantias: São formas de se protegerem esses bens (ou seja, instrumentos constitucionais). - As garantias 
também são direitos! 
 
- A diferença entre direitos e garantias é que as garantias são proteções  para que se possa exercer um direito. Já 
os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são os meios destinados a fazer 
valer esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e o gozo daquele bens e vantagens. 
- Hoje em dia se reconhece a interligação dos termos, o que torna difícil a tarefa de distinguir o que seriam na 
verdade direitos e o que seriam garantias. 
- As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso não quer dizer que 
as normas ali sejam todas de eficácia plena. 
 
 
 
- Os direitos fundamentais são relativos e históricos, pois podem ser limitados por outros direitos fundamentais 
e surgem e desaparecem ao longo da história humana. 
- Pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais. 
- Historicamente, estes direitos se constituem em uma conquista de uma proteção do cidadão em face do poder 
autoritário do Estado (daí serem classificado como elementos limitativos da Constituição). Porém, atualmente, 
já se vislumbra o uso de tais direitos nas relações entre os próprios particulares, no que chamamos de eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais. Por isso temos: 

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

 
OBS1: Eficácia horizontal dos preceitos fundamentais: os direitos e garantias fundamentais, muito embora 
criados para regular as relações verticais, de subordinação, entre o Estado e os seus súditos, passam a ser 
empregados nas relações privadas, horizontais, de coordenação, envolvendo pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado.  
 
- Os Direitos Fundamentais são um gênero, dos quais fazem parte as seguintes espécies: 
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OBS2: TEORIAS:  
  - Juspositivistas: existem após serem positivados 
  - Jusnaturalistas: existem desde sempre, desde antes de serem positivados. Ronal dowork, Jhon 
Halls, Platão, Aristóteles, etc. 
 
Direito Vs. Garantia: 
- Direito: disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos. Os direitos representam só por si certos ben e são principais. 
 
- Garantias: disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder, destinam-se 
a assegurar a fruição desses bens, são acessórias aos direitos, mas também podem ser consideradas um direito 
instrumental. 
 
OBS3: ESPÉCIES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

DIREITOS INDIVIDUAIS,  
COLETIVOS,  
SOCIAIS,  
NACIONALIDADE,  
POLÍTICOS,  
EXISTÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
3.2 Características: 

 
A) INALIENABILIDADE: não podem ser transferidos. 
B) RELATIVIDADADE: não existe direito absoluto, já que todos podem ser relativizados. No entanto, são 

absolutos no sentido de que são oponíveis erga omnes (opiníveis a todos) 
C) HISTORICIDADE: Eles irão evoluindo, agregando novos valores aos antigos. (3 gerações de direitos) – 

Norberto Bobbio. 
D) UNIVERSALIDADE: devem abranger todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade, 

sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica; 
E) IMPRESCRITIBILIDADE: os direitos fundamentais não desaparecem pelo decurso do tempo   
F) INTERDEPENDÊNCIA: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas 

intersecções para atingirem suas finalidades; assim, a liberdade de locomoção está intimamente 
ligada à garantia do habeas corpus, bem como à previsão de prisão somente por flagrante delito ou 
por ordem da autoridade judicial. 

 
OBS: Gerações / Gestações / Dimensões: 
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1a Dimensão: LIBERDADE - Pressupõem uma abstenção do Estado; significa que as pessoas são livres para 
fazer o que bem entenderem sem a intervenção do Estado – direitos civis e políticos;  
2a Dimensão: IGUALDADE – Pressupõem uma prestação – direitos sociais, culturais e econômicos;  
3o Dimensão: FRATERNIDADE – Presspõem direitos transindividuais e coletivos que temos não como indivíduo 
mas como coletividade – direitos ao meio ambiente, patrimônio hitórico. 
4a Dimensão: Doutrina Majoritária: questões genéticas. 
5a Dimensão: Proteção ao cyberespaço. Ex: caso do avatar de um jogo virtual que foi indenizado por perder, 
no jogo, seus valores virtuais. 

 
 

3.3 Direitos Em Espécie: 
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A) ISONOMIA (Art. 5º): 
É uma igualdade material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de 
s(Oração aos moços) – Rui Barbosa 
B) LEGALIDADE (Art. 5º, II): 
Ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude da lei. 
C) VIDA (Art. 5º, X): 
- Do direito à vida decorre o Direito à Intimidade, Vida Privada, Imagem (imagem retrato – imagem 
propriamente dita e imagem atributo – atributos vinculados à imagem) e Honra – A violação a estes direitos 
gera o direito à indenização. 
- Súmula 403 STJ. 
- Enunciados 279; 405 CJF/STJ 
- Enunciado 531 CJF - Imagem e Honra geram o Direito ao Esquecimento (“righ to be forgotten”).  
 
Ex:  
Biografia não autorizada – Biografia não autorizada de Garrincha. As filha dele ficaram ofendidas. STF já 
decidiu que não há necessidade de autorização nem do biografado, nem da família para se autorizar a 
publicação. (Imagem vs. Liberdade de Expressão). (Informativo 789 do STF). 
Imagem capiciosa retirada – Maitê proensa foi fotografada, após um onda, pagando peitinho – Ela ingressou 
com uma ação e perdeu. (Imagem vs. Liberdade de Expressão) 
Dano Material: não houve (em apertada síntese poderia haver lucros cessantes). 
Dano Moral: não houve – já que Maitê é bela e a foto enaltecia seus atributos. 
 
 
D) EXPRESSÃO (Art. 5º XXXIII; LXXII): 
Qualquer pessoa, em princípio, pode manifestar o que pensa, desde que não o faça sob o manto do 
anonimato. A proteção engloba não só o direito de expressar-se, oralmente, ou por escrito, mas 
também o direito de ouvir, assistir e ler.  

E) INFORMAÇÃO (Art. 5º XXXIII, LXXII) 
F) RESPOSTA (Art. 5º, V) 
Resposta proporcional ao agravo. Ex: Caso do Brizola 
G) INVIOLABIDADE DO DOMICÍLIO (Art. 5º, XI) 
H) LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO (Art. 5º XV; LXVII) 
I) REUNIÃO e ASSOCIAÇÃO (Art. 5º XVII; XXI) 
A diferença básica entre estes dois direitos é o critério de temporariedade. 
Reunião: temporário, sem permanência. É necessário a comunicação, mas não há autorização. 
Associação: se perpetua com o tempo.  
J) PROPRIEDADE e FUNÇÃO SOCIAL (CF: Art. 5º XVII e XXI; Art. 182; Art. 186; Art. 170, III; Art. 225 – CC: Art. 

1228, §1º §2º; Art. 1229) 
A propriedade material e imaterial deverão ser protegidos, sendo limitados 
K) LIMITES A RETROATIVIDADE DA LEI (Art. 5º, XXXVI) 
A lei em regra nao poderá retroagir para atingir Direito Adq, Coisa Julgado, Ato Jurídico perfeito) 
L) INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (Art. 5º, XXXV) 
M) JUIZ NATURAL e PROMOTOR NATURAL (Art 5º XXXVII; LII) 
Não poderá haver tribunal de exceção para se julgar determinado fato. O tribunal dever 
N) DEVIDO PROCESSO LEGAL (Art 5º LVI) 
O) PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
OBS: Hoje basta a condenação em segunda instância 
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P) TRIBUNAL DO JURI (Art. 5º XXXVIII, “D”) 
“Trial by Juri” surge com a Carta Magna de 1215 - 
Q) PROIBIÇÃO DA PRISÃO CIVIL (SV 25, Art. 5º LXVII) 
Apenas para o devedor de pensão  alimentícia. 

 
Não há direito adquirido individual que prevaleça sobre o interesse geral. Estando incorreto falar que não se 
pode invocar o direito adquirido face à lei de ordem pública ou lei de direito público. 

 
4 Remédios e Garantias Constitucionais: 

 
Conceito: Formalidades que asseguram o exercício dos direitos fundamentais, pelo mecanismo da coerção, das 
condutas contra eles direcionadas, a permanecerem nos limites da ordem jurídica, com a finalidade de proteger 
os seus titulares contra violações de qualquer natureza. Protege a liberdade ambulatorial (direito de ir e vir). 
 
4.1 [HC] - Habeas Corpus (Art. 5º LXVIII e Art. 142 §2º): 
- Art 647 a 667 do CPP 
- “habeas corpus” =  que tenhas o teu corpo. 
1) Conceito: Remédio Constitucional, sob procedimento especial, colocando-a à disposição de qualquer pessoa 
p/ a tutela da liberdade de locomação, ameaçada ou lesada em decorrência de violência ou coação eivada de 
ilegalidade ou abuso de poder. 
 
2) Espécies: 
 

A) “Habeas Corpus” Preventivo – antes do cerceamento da liberdade. Conhecido também como “salvo 
conduto”. 

B) “Habeas Corpus” Liberatório – após o cerceamento da liberdade. 
 
3) Natureza Jurídica: Dúplice. Um remédio constitucional, mas também está previsto no processo penal. 
 
4) Condições genéricas da ação: 
 
A) Possibilidade Jurídica do pedido: quando o ordenamento jurídico prevê que para determinado situação existe 
a possibilidade de se cercear a liberdade de alguém. Há situações onde não há possibilidade jurídica para se pedir 
o HC. Exceções onde não há respaldo jurídico para solicitar o HC: 
  Ex: 139 (estado de sítio); Art. 5º LXI (; Art. 142 §2º). 
B) Interesse de agir: Não havendo o interesse de agir, não é possível ingressar com o pedido. 
C) Legitimidade “ad causam” (legitimidade para propor a ação): O HC é uma exceção à capacidade postulatória. 
Em regra, no processo judicial brasileiro, só o advogado tem capacidade postulatória. 
D) Justa causa: direito líquido e certo já deve estar comprovado no HC, não deve haver dilação probatória para 
que se impetre um HC. 
 
5) Condições Específicas da Ação: 
A) Violência ou Coação; 
 Violência – tem a ver com a coação física propriamente dita.  
 Coação – é uma pressão moral irresistível que  
B) Ilegalidade ou Abuso de Poder; 
 Ato totalmente contrário a previsão legal 
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 Quando a pessoa extrapola dos poderes previstos ou não possui competência para usar determinado 
poder. 
C) Falta de justa causa 
D) Excesso de prazo: determinadas prisões possuem um tempo específico (prazo). Extrapolado o prazo da prisão, 
há um excesso de prazo, logo caberá o HC. 
 
6) Objeto: qual é o objetivo do pedido? Para que se pede o HC? R: O objeto do HC é uma Ordem Impeditiva ou 
Corretiva. 
 No HC preventivo é uma ordem Impeditiva. 
 No HC liberatório é uma ordem Corretiva. 
 

------ Observações sobre HC ------ 
 
- É cabível habeas corpus inclusive quando a liberdade de locomoção puder ser afetada indiretamente, por 
exemplo, contra a quebra de sigilo bancário, caso dela possa resultar processo penal que leve à sentença de 
prisão. 
Ex: Quebra de sigilo bancário que possa levar à sua prisão em um processo criminal. →Entretanto, caso a quebra 
do sigilo fiscal se desse em um processo administrativo, não caberia habeas corpus. Isso porque esse tipo de 
processo jamais leva à restrição de liberdade. O remédio constitucional adequado, nesse caso, seria o mandado 
de segurança. 
 
- O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado do poder público como contra ato de particular 
 
- Não cabe conta Pessoa Jurídica, mas pode ser impetrado por ela contra Pessoa Física 
 
- O procedimento "castrense" é aquele afeto ao regime militar. A possibilidade de habeas corpus é discutível 
nestes casos já que a CF foi expressa ao dizer: Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 
militares. No entanto, a jurisprudência tem se flexibilizado em relação a tal situação quando a punição privativa 
de liberdade foi imposta de forma ilegal. Assim, decidiu o supremo: a legalidade da imposição de punição 
constritiva da liberdade, em procedimento administrativo castrense, pode ser discutida por meio de habeas 
corpus. 
 
- A instauração irregular de um inquérito qualquer é uma violação que inclusive pode motivar a impetração de 
habeas corpus, já que segundo a jurisprudência e doutrina, sempre que de um ilegalidade possa derivar algo que 
levará alguém à prisão, será cabível habeas corpus. Desta forma, na jurisprudência do Supremo, a simples 
instauração  irregular de inquérito já é suficiente para trazer transtornos a vida particular do individuo, ofendendo 
a sua dignidade. 
 
A Constituição também se preocupou com o foro do habeas corpus "coator", ou seja, quando uma autoridade é 
que esteja privando alguém da sua liberdade. O habeas corpus coator será julgado no STF quando houver coação: 
 • Por Tribunal Superior (STJ, TSE, TST ou STM); 
 • Por autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF; ou 
 • Envolvendo crime sujeito à jurisdição do Supremo em uma única instância. 
 
Exceção: Não cabe ao STF conhecer o mandado de segurança, nem o habeas data, nem o habeas corpus, quando 
o coator for Ministro de Estado (ou Comandantes de Força), embora conheça do habeas corpus paciente deles. 
Acontece que o habeas corpus coator, bem como o mandado de segurança e habeas data, contra atos de 
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Ministros estão no âmbito da Competência do STJ (CF, art. 105, I, b e c). Desta forma, em se tratando de Ministros 
de Estado (e Comandantes de Força): 
 • Falou em “paciente” = Competência do STF. 
 • Falou em “coator” (contra atos) = Competência do STJ. 
STF: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por 
infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”. → Isso porque, nesses casos, a liberdade de 
locomoção não se encontra ameaçada. 
 
- Não é possível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso com efeito suspensivo em matéria 
penal.  
 
 
 
 
4.2  [MS] – Mandado de Segurança (Art. 5º LXIX e Lei 12016/09): 
 
1) Conceito: Remédio Constitucional, sob procedimento especial, dirigido à tutela de direito, individual ou 
metaindividual (vai além do individual – MS Coletivo), líquido e certo, não amparável por HC ou “Habeas Data” 
(caráter residual), ameaçado ou lesado por autoridade pública ou agente delegado, eivado de ilegalidade ou 
abuso de poder. 
 
Caráter Residual: pois só cabe se não couber outro tipo de ação (HC/HD/Recurso com efeito suspensivo) 
 
2) Espécies: 
 

A) Mandado de Segurança Individual (Art. 5º LXIX) 
B) Mandado de Segurança Coletivo (Art. 5º LXX) 
 

3) Natureza Jurídica: Dúplice. Remédio constitucional e tem previsão em sua lei espeçifica, Lei 12016/09 (é uma 
ação de rito cível). 
 
4) Condições da Ação: 
A) Direito líquido e certo: é um direito pré-constituído, já que não se pode solicitar  
B) Ato coator: ato que impediu  
 
6) Objeto: qual é o objetivo do pedido? Para que se pede o MS? R: O objeto do MS é uma Ordem Impeditiva 
(prévia a ilegalidade) ou Corretiva (após a ilegalidade acontecer). 
 

----- Observações sobre MS ------ 
- Não cabe MANDADO DE SEGURANÇA contra: 
 
1) Os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de EP, de SEM e de concessionárias de serviço 
público (ainda que viole direito subjetivo) 
2) Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 
3) Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
4) Decisão judicial transitada em julgado. 
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- Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. 
Ex: Uma lei que esteja sendo objeto de impugnação 
 
- NÃO cabe mandado de segurança contra lei em tese EXCETO se produtora de efeitos concretos;  

- Súmula Vinculante n° 429: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do 
mandado de segurança contra omissão da autoridade (a palavra principal desta súmula é a "omissão", ou seja, 
de que adiantaria um recurso suspensivo se a autoridade não está agindo e sim se omitindo em agir?). 
 
- Não compete ao STF conhecer originariamente o mandado se segurança contra atos de outros tribunais (a 
competência para apreciar o mandado de segurança contra atos e omissões de tribunais é do próprio tribunal). 
 
Legitimados para o MS COLETIVO: 
- Partido Político com representação; 
- Organização Sindical; e 
- Entidade de Classe ou Associação (1 ano). 
 OBS: A corrente majoritária enquadra o partido político (sem representação) também como associação, 
se constituída a mais de 1 ano. 
- A impetração de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes (veja que diferentemente do que ocorre na representação processual, aqui, em 
se tratando de MS coletivo (substituição processual) basta autorização genérica, o que se dá com o simples ato 
de filiação, prescindindo-se que a entidade esteja expressamente autorizada para tal). Ou seja: 
GRAVE: A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização especial destes, pois se trata, no caso, do instituto da substituição processual. Assim, 
o Supremo diz que basta haver uma "autorização genérica" que é concedida pelo simples ato de filiação à 
entidade. 
 
- A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada 
interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 
 
- Pegadinha! Grave! Uma associação civil, regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, 
caso tenha um direito líquido e certo seu violado, de modo ilegal e abusivo, por ato de autoridade pública, tem 
como remédio constitucional apropriado para sua defesa o mandado de segurança. → Neste caso não é mandado 
de segurança coletivo porque o coletivo é apenas para defesa dos interesses de seus associados. Como o 
enunciado está afirmando se trata de defesa de direito líquido e certo SEU violado, o remédio constitucional 
adequado é o mandado de segurança. 
 
- O requisito de estar legalmente constituída e em funcionamento é pelo prazo de pelo menos 1 ano, e tal 
requisito é aplicável somente às associações, e não à organização sindical, nem às entidades de classes. 
 
4.3 [MI] – Mandado de Injunção (Art. 5º LXX, Art. 102 “q”; II “a”; art. 121 § 4º, Lei 13.300/16): 
 
1) Conceito: trata-se de remédio constitucional, sob procedimento especial, colocado à disposição dos titulares 
de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 
 
OBS1: normas constitucionais de eficácia limitada - Empregado para suprimir omissões inconstitucionais 
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OBS2: Natureza Dúplice (é remédio constitucional, mas segue também a previsão infraconstitucional – CPC) 
OBS3: Direitos Metaindividuais. Art. 12 e 13 da Lei 13.300/16. 
 
 Art. 12) Legitimados:  Ministério Público; 
     Partido Político; 
     Organização Sindical; e 
     Entidade de Classe ou Associação (1 ano). 
 Art. 13) Sentença faz coisa julgada para os associados 
 
2) Condições específicas da Ação:  
-Direito subjetivo definido em norma constitucional; 
-Inexistência de norma regulamentadora; e 
-Nexo de causalidade entre a ausência de norma infraconstitucional e a eficácia limitada da norma constitucional, 
C/A inviabilização do exercício do direito subjetivo. 
 
3) Objetivo: 
 
 1a Corrente: Constituição do órgão remisso em mora. 
 2a Corrente: Fixação de prazo para o Poder Legislativo produzir a norma. Transcorrido o prazo, compete 
ao Poder Judiciário regulamentar a questão. 
 3a Corrente: O objeto do MI seria a elaboração da norma regulamentadora pelo PJ. 
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4.4  [HD] – Habeas Data (Art. 5º LXXII, Lei 9507/97): 
 
1) Conceito: remédio constitucional, sob procedimento especial, dirigido ao conhecimento ou retificação, como 
também a anotação, contestação ou explicação de dados pessoais constantes nos assentamentos de registros ou 
Banco de dados entidades governamentais ou de caráter público.  
 
2) Condição específica da Ação: tentativa extrajudicial devendo à petição inicial ser instruída com a prova da 
recusa da entidade governamental após o decurso do prazo de 10 dias (p/ conhecimento) e de 15 dias (para 
anotação, contestação, explicação e retificação) 
 
OBS: Art 2º, 3º, 4º, 8º, § único e 10 da Lei 9507/97 x Art. 5º XXXV, Art. 217 § 1º. 
 
A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui 
requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de 
pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data.  
 
 
4.5 [AP] – Ação Popular: 
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1) Conceito: remédio constitucional sob o procedimento especial, colocado a disposição de qualquer cidadão 
para obter a invalidação de atos concretos ou acordos administrativos ilegais, ilegítimos ou ilícitos e lesivos ao 
patrimônio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Trata-se do meio de controle da atividade 
administrativa e atos que atingem uma coletividade. A ação popular não é ação destinada à defesa de interesse 
subjetivo individual, mas sim de natureza coletiva. É a concretização do princípio republicano, que impõe ao 
administrador público o dever de prestar contas. 

Macete: MMP3 
 M: Moralidade Administrativa 
 M: Meio Ambiente 
 P: Patrimônio Público 
 P: Patrimônio Histórico 
 P: Patrimônio Cultural 
 
2) Espécies:  
 

A) AP. Preventiva 
B) AP. Repressiva 

 
3) Condições Específicas da Ação: 
 

ATO ILÍTICO + DANO 
(ou OFENSA) 

I - Existência de ilegalidade, ilegitimidade ou ilicitude do ato impugnado. 
II – Lesividade do ato impugnado 
 
 
4) Objeto: ORDEM Impeditiva ou Corretiva. 
 
5) Partes: 
Legitimidade Ativa: A AP é colocada à disposição de qualquer cidadão (em regra), pessoas naturais em pleno 
exercícios de seus direitos políticos. 
 
 
OBS1: Portugueses que residem no Brasil 
- Cópia do título de eleitor 
- Públicação da Portaria do Min da justuça que concede Direitos Políticos. 

 
Legitimidade Passiva: pessoas jurídicas públicas, tanto da Administração direta quanto da indireta, inclusive das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato a ser 
anulado, e mais as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado 
ou praticado pessoalmente o ato ou firmado o contrato impugnado, ou que, por omissos, tiverem dado 
oportunidade à lesão, como também, os beneficiários diretos do mesmo ato ou contrato.  

OBS2: 
 Requisito objetivo da [AP]: refere-se à natureza do ato ou da omissão do Poder Público a ser impugnado, 
que deve ser, obrigatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade, seja por imoralidade. 



www.estudodireito.com 
www.coachdeconcursos.com.br 
 

 41  Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 Requisito subjetivo da [AP]: somente tem legitimidade para a propositura da ação popular o cidadão. 

OBS3:STF: "Não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional, praticado por membro do Poder Judiciário no 
desempenho de sua função típica". → Afinal, a ação popular só incide sobre a atuação administrativa do Poder Público. 
Ex: Imagine que uma decisão judicial seja lesiva ao patrimônio público. Cabe ação popular contra esse ato? NÃO!!! 
Essa decisão deverá ser atacada por meio de outro tipo de ação. 
 
OBS4: Não cabe cautelar, mas cabe liminar. 
 
4.6 [ACP] – Ação Civil Pública: 
 
1) Conceito: remédio constitucional sob o procedimento ordinário, dirigido à tutela de direitos difusos e coletivos, 
SEM prejuízo de direitos individuais homogêneos, quando revestidos de suficiente abrangência ou expressão 
social. 
 
A ação civil pública deve ser interposta para proteção de interesses sociais difusos e coletivos. Ou seja, possui 
uma incidência maior de interesses e direitos a serem tutelados, vez que poderá reprimir ou impedir danos ao 
meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da 
economia popular. 
 
OBS: Artigo 81 CDC. 
 
GRAVE: "Ação Civil Publica  tem natureza condenatória, enquanto a Ação Popular tem natureza desconstitutiva".  
 
2) Condições Específicas da Ação:  
Inquérito Civil: Art 8. §1º, 9º da lei 7347/85 – trata-se de procedimento administrativo investigatório da autoria 
e materialidade de ameaça ou lesão a interesse metaindividual, conduzido diretamente pelo MP. 
 
3) Partes: 
 
Legitimidade Ativa: 
 -Art. 5º, Lei ACP 
 -Art. 4º, LC 80/94 
 -Art 134, CF 
 -Art 5º, LXXIV, CF 
- Diferentemente da Ação Penal Pública, a Ação Civil Publica não é privativa do Ministério Público, podendo ser, 
além do MP, intentada por: → Rol Taxativo: 
 1) Qualquer ente federativo (União, Estados, Municípios e DF); 
 2) Autarquia, Fundação Pública, SEM ou EP; 
 3) Defensoria Pública; 
 4) Associação constituída há pelo menos 1 ano e que possua como finalidade a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico etc. 
 
Legitimidade Passiva: Qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada. 
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5 Direitos Sociais 

 
1) Conceito: São direitos fundamentais próprio do homem-social porque dizem respeito a um complexo de 
relações sociais, econômicas ou culturais que o indivíduo desenvolve para realização da vida em todas as suas 
potencialidades, sem as quais o seu titular não poderia alcançar e fruir dos bens de que necessita. São direitos 
de 2ª Geração Dimensão. 
 
2) Observações: Não se trata de uma dimensão de direitos contra o Estado, mas que se busca implementar por 
meio do Estado. O Estado deve ter uma atuação positiva para garantir a efetividade destes direitos, diferente da 
atuação negativa por parte dos direitos de primeira geração. 
 
3) Classificação:  
 
 3.1) Direitos Sociais em sentido estrito/restrito: 
 

A) Direito à Moradia: Habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto que promova 
com dignidade o bem-estar dos seus moradores. 

OBS: Impenhorabilidade do bem de família. (Lei 8009/90) – Regra 
Bem de família: visa assegurar a dignidade da pessoa humana (casa + bens móveis necessários – TV, cama, 
geladeira, carro como meio de trabalho). Por este motivo, pessoas, ainda que solteiras, podem ter o bem de 
família assegurado.  
 
B) Direito à Alimentação: Acesso estável e permanente a alimentos saudáveis, seguros e sadios, 

culturalmente aceitos e produzido de forma sustentável. 
OBS: Programa Nacional de acesso à alimentação, programa Bolsa Família. 
 
C) Direito ao Transporte: Deslocamento de passageiros e cargas pelos modais aeroviário, rodoviário, 

ferroviário, dutoviário (EC 90/15), hidroviário. 
É um Direito Mãe (“mater”) ligado diretamente ao direito ambulatorial. 
 
D) Direitos à Seguridade Social: Consunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade 

civil no sentido de promover a saúde, previdência social e assistência social. 
 D1) SAÚDE: Não se restringe ao acesso ao tratamento médico, mas também aos medicamentos 
necessários aos tratamentos. 
  - Saúde Particular; 
  - Saúde Pública (Acesso Universal) 
 
 Teoria da Reserva do Possível: é o limite econômico que o Estado pode gastar.  
 
Teoria da Reserva do Possível: A teoria da reserva do possível serve para determinar os limites em que o Estado 
deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Segundo ela, a efetivação dos direitos sociais encontra 
dois limites: 
1 - a suficiência de recursos públicos 
2 - a previsão orçamentária da respectiva despesa. 
Assim, trata-se de uma teoria que afasta a aptidão do Poder Judiciário de intervir na garantia da efetivação de 
direitos sociais. 
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"Considere a ideia de que os direitos de defesa identificam-se por sua natureza preponderantemente negativa, 
tendo por objeto abstenções do Estado. Nesse sentido, os direitos de defesa possuem maior carga de eficácia que 
os direitos sociais a prestações, pois estes estão sujeitos à "reserva do possível".  
 
Reserva do Possível X Mínimo Existencial: 
- É fato que o Estado não conseguirá concretizar tudo aquilo que deve, mas, pelo menos o mínimo existencial 
deve se tornar uma relação que se revista de caráter impositivo ao Estado, que se não concretizado, poder-se-á 
validamente invocar uma intervenção judicial de forma a compelir o poder público. Essa invocação poderá ser 
feita via mandado de segurança, ou até mesmo, provocar o MP ao ingresso de uma ação civil pública. 
- A "reserva do possível" não pode ser oponível à realização do "mínimo existencial" 
 
Princípio da Proibição do Retrocesso no Domínio dos Direitos Fundamentais e Sociais (ou Vedação ao 
Retrocesso): É o princípio de estatura constitucional que visa a impedir que sejam frustrados os direitos políticos, 
sociais, culturais e econômicos já concretizados, tanto na ordem constitucional como na infraconstitucional, em 
atenção aos objetivos da República Federativa do Brasil, que são os de promover o bem de todos, sem quaisquer 
formas de discriminação, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
- Por este princípio, que não é expresso mas decorre do sistema jurídico-constitucional, entende-se que uma lei, 
ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio 
jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. O que se veda é o ataque à efetividade da norma, 
que foi alcançada a partir da sua regulamentação. 
Ex: Se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática ou tornou viável o exercício de 
um direito que dependia de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar o ato legislativo, fazendo a 
situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior. 
 
STF: Declarou a existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em 
creches e pré-escolas. A referida corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do 
Poder Judiciário visando à efetivação desse direito constitucional. 
 
Os municípios são os verdadeiros responsáveis por implementar as políticas públicas, cabendo ao Poder Federal, 
principalmente, a destinação de recursos, enquanto aos Poderes Municipais a efetiva execução. Os Poderes 
Estaduais são um meio termo, são responsáveis por harmonizar as políticas dos diversos municípios de forma 
que não haja disparidade de desenvolvimento de um em relação ao outro. 
 
 D2) DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: Contribuição à seguridade social, com o fim de cobrir os riscos 
sociais do desemprego involuntário, encargos de família, idade avançada, incapacidade, morte, reclusão, tempo 
de contribuição (Lei 8213/91). A regra geral é que a Previdência é contributiva. 
 
 D3) DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: Serviços e benefícios assistenciais com o escopo de 
assegurar/tutelar a familía, maternidade, infância, adolescência, velhice e deficiênia. Não necessita de 
contribuição. (Lei 8.724/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social + Decreto 6.214/2007) 
 Pela LOAS uma família se encontra em condição de miserabilidade se possuir sua renda abaixo de ¼ do 
Salário Minímo. O julgamento pelo quantum do ¼ do salário mínimo tem sido considerado subjetivo  
 
 “Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” 
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E) Direitos Particulares: 
 
-Direitos de Família 
-Diretos dos Índios 
-Direitos das Crianças, Adolescentes, Portadores de Deficiência e Idosos 
 

STF: Declarou a existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em 
creches e pré-escolas. A referida corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do 
Poder Judiciário visando à efetivação desse direito constitucional. 
 
 3.2) Direitos Sociais de Natureza Econômica (Art. 6º - 11º) 
 

A) Direito ao Trabalho: Proteção da relação de emprego contra a despedida artbitrária ou sem justa causa, 
sob pena de indenização compensatória. 

 
 

B) Direito dos Trabalhadores: São expressos pela proteção contra o desemprego, participação nos lucros ou 
resultados da empresa, duração do trabalho, férias, proteção à paternidade, maternidade, segurança e 
medicina do trabalho, acordos e convenções coletivas, automação, prescrição, indiscriminação, 
organização sindical e greve. 

 
O Art.7 trás os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (rol exemplificativo), podendo haver outros que 
visem à melhoria de sua condição social 
Atenção! Os diversos direitos garantidos pela constituição aos trabalhadores são elencados de forma 
exemplificativa. 
 

Art. 7°, I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
E o único direito dos trabalhadores expresso na CF que será nos termos de Lei Complementar. 
 

Ficará VEDADA a DISPENSA ARBITRÁRIA ou sem justa causa:  
 
1) Do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato;  

2) Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. 
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O FGTS não é direito dos servidores públicos estatutários, nem é uma garantia conferida aos empregados 
domésticos. Entretanto, a lei faculta a inscrição, pelo empregador, do doméstico no FGTS. 
 
Súmula: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
 
Súmula: Não viola a CF o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar inicial. 
 
-Proteção contra o desemprego (Art. 7º, II, III, XXI) 
-Salário (Art. 7º, IV, X) 
-Participação nos lucros (Art. 7º, XI) 
-Duração normal do trabalho (Art. 7º, XIII, XVI) 
-Férias (Art. 7º, XVII) 
-Maternidade (Art. 7º, XVIII, XIX, XXV) 
 
A licença-paternidade é benefício que até hoje não foi regulamentado pela legislação infraconstitucional, 
continuando em vigor o mandamento previsto no ADCT, que diz que "até que lei venha a disciplinar, o prazo 
da licença-paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias". 
 
-Segurança e Medicina (Art. 7º, XXII, XXIII, XXVIII) 
-Automação (Art. 7º, XXVII) 
-Prescrição (Art. 7º, XXIX) 
 
A Ação deve ser impetrada dentro de um prazo de 2 anos para se cobrar créditos de até 5 anos (da data do 
ingresso) 
 
-Indiscriminação (Art. 7º, XXX – XXXII 
-Sindicatos (Art. 8º) 
 
Associação profissional ou sindical pode ser criada sem necessidade de autorização ou lei. O Poder Público 
não pode interferir.  
"O poder público não pode interferir na organização sindical, e nem exigir por meio de lei autorização para 
sua criação, mas pode exigir o registro no órgão competente". 
 
BASE TERRIORIAL dos Sindicatos: é VEDADA a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida 
pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 
 
Sindicato defende interesses coletivos ou individuais. 
Ex: O sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um 
único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão. 
 
A assembleia geral fixará a contribuição (confederativa) que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição (sindical ou corporativa) prevista em lei. 
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-Greve (Art. 9º) 
 
O direito de greve dos trabalhadores independe de lei, diferentemente da greve do funcionalismo público 
que precisa ser regulada por lei específica. → O direito de greve dos trabalhadores é norma de eficácia plena, 
enquanto dos servidores públicos é de eficácia limitada. 

 

DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS 
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- Somente alguns direitos dos trabalhadores são extensíveis aos Servidores Públicos, e em se tratando 
especificamente das convenções e acordos coletivos, temos também uma importante posição do Supremo: "A 
fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva". 
 
Faremos então aqui, uma separação em 4 grupos: 
Grupo 1 - Direitos que não são extensíveis nem aos domésticos nem aos servidores. 
Grupo 2 - Direitos extensíveis tanto aos domésticos quanto aos servidores públicos. 
Grupo 3 - Direitos extensíveis só aos domésticos. 
Grupo 4 - Direitos extensíveis só aos servidores. 
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BIZUS: Para memorizar os direitos de cada um, basta saber alguns bizus: 
 
Servidor Público: 
1- Tem "estabilidade" - Não precisa então de: proteção ao emprego, seguro desemprego, FGTS, proteção contra 
automação e aviso prévio. 
 
2- Trabalha para o Governo - Não há o que se falar em: participação nos lucros, reconhecimento de acordo 
coletivo e convenção (precisa é de lei), proteção contra a retenção dolosa do salário (governo não vai 
dolosamente segurar salário de ninguém, pelo menos em teoria). 
 
Doméstico: 
1- Historicamente tem vínculos precários de emprego, pois depende muito da confiança e satisfação com o 
trabalho - Não lhe foi assegurado: proteção ao emprego, seguro desemprego, FGTS, 
 
2 - Trabalha para uma residência - Não o que se falar em: participação nos lucros, proteção contra automação, 
jornada de 6h para turnos de revezamento, adicional de insalubridade ou periculosidade, seguro acidente. 
3- Geralmente são mulheres - Logo, não precisa de incentivos específicos para a proteção da mulher neste 
mercado de trabalho, já que elas não precisam "ganhar espaço". 
 
Grave! Os direitos mais básicos, relativos à dignidade da pessoa humana são sempre assegurados: Salário 
Mínimo, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, ferias anuais remuneradas, Licença a gestante e 
licença paternidade. 
 
Algumas outras, precisamos decorar: 
 
1-Direitos que se aplicam apenas aos trabalhadores URBANOS e RURAIS:  U + R 
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- Proteção do emprego nos termos de lei complementar; 
- Seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
- FGTS; 
- Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
- Participação nos lucros, desvinculada da remuneração e excepcionalmente, participação na gestão da empresa, 
conforme a lei; 
- Jornada de 6 horas se o trabalho for realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva; 
- Adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
- Proteção ao salário: na forma da lei, sendo crime sua retenção dolosa; 
- Assistência gratuita em pré-escolas e creches aos filhos e dependentes ate os 5 anos. 
- Reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho; 
- Proteção em face da automação, na forma da lei; 
- Seguro-acidente a cargo do empregador, sem excluir a indenização quando este tiver dolo ou culpa; 
- Direito de ação relativa a créditos resultantes da relação de trabalho, com prescrição de 5 anos se o contrato 
de trabalho estiver em vigor e de 2 anos após a extinção do contrato. 
- Não-discriminação ao portador de deficiência: no tocante a salários e critérios de admissão. 
- Não-distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. 
 
2-Direitos que se aplicam aos trabalhadores URBANOS, RURAIS, e extensíveis tanto aos DOMÉSTICOS quanto 
aos SERVIDORES PÚBLICOS: U + R + D + SP 
 
- Salário Mínimo. 
- Décimo terceiro salário: Base = Ao valor integral do salário ou da aposentadoria; 
- Repouso semanal remunerado: preferencialmente aos domingos; 
- Ferias anuais remuneradas: com, PELO MENOS, 1/3 a mais do que o salário normal; 
- Licença a gestante: de 120 DIAS, sem prejuízo do emprego e do salário; 
- Licença Paternidade: nos termos fixados em lei; 
 
3-Direitos que se aplicam aos trabalhadores URBANOS, RURAIS, e extensíveis apenas aos DOMÉSTICOS: U + R 
+ D 
 
- Irredutibilidade do salário: salvo convenção ou acordo coletivo; 
- Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço: mínimo de 30 dias; 
- Aposentadoria. 
 
4-Direitos que se aplicam aos trabalhadores URBANOS, RURAIS, e extensíveis apenas aos SERVIDORES 
PÚBLICOS: U + R + SP 
- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo: para percebem remuneração variável; 
- Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno; 
- salário-família: se o trabalhador de baixa-renda dependentes; 
- Jornada de trabalho de no Maximo 8 horas/dia horas/semana; 
- Hora-extra remunerada em no mínimo 50% a mais. 
- Proteção ao mercado de trabalho da mulher com incentivos específicos, conforme a lei; 
- Redução dos riscos do trabalho: por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
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6 Direito à Nacionalidade 

 
1) Conceito: Trata-se de direito fundamental próprio do homem-nacional, porque é titularizado e exercido por 
pessoas que mantém um vínculo jurídico-político com determinado estado para considerá-lo como integrantes 
da população deste.  
“É o vínculo jurídico e político existente entre a pessoa (nacional) e a nação (grupo humano fixado em um 
território cujos membros se sentem parte de uma unidade (apresentam consciência de sua nacionalidade), tendo 
em comum laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos)” 
 
 
2) Aquisição da Nacionalidade:  
 
2.1) Primária (ou Originária) "nato" → Adquirida por fato natural. Resulta do nascimento  

  
 A) Critério sanguíneo – Jus Sanguinia - Nacionalidade Primária pelo Critério Sanguíneo: É nacional todo 
aquele filho de nacionais, independentemente de onde tenha nascido. 
 

 B) Critério territorial – Jus Soli - Nacionalidade Primária pelo Critério Territorial: É nacional quem nasce 
no território do Estado que o adota, independentemente da origem sanguínea dos seus pais. ADOTADA NO 
BRASIL COMO REGRA. 
 
2.2.) Secundária (ou Adquirida ou Derivada) "naturalizado" → Resulta de Ato Volitivo após o nascimento – é 
dada pela naturalização (pode ser Ordinária ou Extraordinária) 
 
 A) Naturalização Ordinária: A naturalização daqueles originários de países de língua portuguesa é 
facilitada, sendo apenas exigidos 2 requisitos: 
1) residência no Brasil por 1 ano ininterrupto 
2) idoneidade moral. 
 
OBS: O mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a nacionalidade brasileira. A concessão 
desta é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência 
e à oportunidade por parte deste. 
 
A CF abre uma coxa aos PORTUGUESES, que se estes cumprirem 2 requisitos, ganham os mesmos DIREITOS dos 
naturalizados (apesar de não se tornarem naturalizados): 
1) Tem que ter residência permanente no País 
2) Tem que ter reciprocidade no ordenamento jurídico português 
 
Gravar! Portugueses: 
A Constituição confere aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. 
Atenção: Os portugueses não podem ser chamados de naturalizados, mas sim equiparados a brasileiros. Não se 
pode confundir os termos. Esta errado a assertiva que diz "são brasileiros naturalizados os portugueses com 
residência permanente no País..." 
 
 B) Naturalização Extraordinária: A naturalização dos demais estrangeiros depende de 3 requisitos: 
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1) Residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos 
2) Ausência de condenação penal 
3) Requerimento do interessado 
 
OBS: Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, o interessado tem direito subjetivo à nacionalidade 
brasileira. Portanto, esta não pode ser negada pelo Chefe do Executivo. 
 
OBS1: A extradição não implica perda da naturalização! 
OBS2: A CF pode fazer e faz distinção entre nato e naturalizado. Quem não pode fazer tal distinção é a lei. 
OBS3: A CF veda a extradição de brasileiros NATOS. 
OBS4: Extradição de  de brasileiro NATURALIZADO na hipótese de crime comum, praticado antes da 
naturalização e de tráfico ilícito de drogas, apurado por pronunciamento judicial. 
OBS5: Cargos Exclusivos de brasileiros natos: 
Gravar! 
1- O único Membro do Judiciário que precisa ser nato é o Ministro do STF; 
2- O único Ministro de Estado que precisa ser nato é o Ministro da Defesa; 
OBS6: Aquisição da nacionalidade Originária (5 hipóteses, art. 12, CF) 
 
3) São brasileiros: 
  
3.1.) NATOS: 
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3.2.) NATURALIZADO: 

 
 
4) Perda da Nacionalidade (Art. 12, §4º, CF): 

 
 
7 Direitos Políticos 

 
1) Conceito: São direitos fundamentais próprios do homem-cidadão, porque titularizados e exercíveis por 
pessoas que participam da vida política e da organização governamental e administrativa do Estado Democrático.  
“São aqueles que garantem a participação no processo político e nos órgãos governamentais, por meio das 
diversas formas de sufrágio (capacidade de votar e ser votado): direito de voto, direito à elegibilidade, direito à 
participação popular, etc.” 
 
OBS - CIDADANIA x NACIONALIDADE: 
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Cidadania sem nacionalidade (Art. 17, CF) do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta de Portugal e Brasil – 
“Quase Nacionalidade” – Equiparação entre portugueses e brasileiros. 
 

 
 

Sufrágio X Voto 
• Sufrágio: Direito a participar do pleito eleitoral, ele será universal, não havendo restrições de cunho econômico 
ou intelectual. 
 
• Voto: Meio pelo qual se exerce o sufrágio. O voto é direto, secreto, periódico, e com valor igual para todos 
(estas características, bem como a universalidade, são cláusula pétreas, não podendo ser abolidas por emenda 
constitucional). A Constituição também diz que o voto também é obrigatório para aqueles que estiverem entre 
18 e 70 anos de idade, e não forem analfabetos ou conscritos no serviço militar obrigatório (para estes é 
facultativo). O voto é obrigatório, no entanto, não é uma cláusula pétrea. 
 
 
2) Direito de Votar (Alistabilidade): Aptidão para a aquisição e exercício do direito de votar (Jus Sufragi) em 
decorrência de preceito administrativo, qualificação e inscrição dos eleitores com a atribuição do título de eleitor.  
 
 Quem é obrigado a se alistar? 
1) Maiores de 18 anos 
 
 Quem é facultado a se alistar? 
1) Analfabetos 
2) Maiores de 70 anos 
3) Maiores de 16 e menores de 18 anos 
4) TSE → Pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das 
obrigações eleitorais, relativamente ao alistamento e ao exercício do voto.  
Ex: Tetraplégico 
 
 Quem é vedado a se alistar? 
1) Estrangeiros 
2) Conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório 
 
3) Direito de Ser Votado (Eligibilidade): 
 
 Inelegibilidade Reflexa (ou Indireta): São causas de inelegibilidade relativa por motivos de casamento, 
parentesco ou afinidade. Possuem este nome pois o fato de uma pessoa ocupar um cargo reflete sobre terceiros. 
Ocorre ao parentes ou cônjuge do chefe do Poder Executivo. Assim, o cônjuge ou parentes, consanguíneos ou 
afins até 2° grau, não poderão se eleger a cargos eletivos no território da circunscrição do mandato do chefe do 
executivo. Porém, no caso de reeleição, não há o que se falar na inelegibilidade reflexa prevista. Veja: 
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"São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º 
grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de 
Prefeito ou ainda de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição". 
- Alcança só o território de jurisdição do titular. 
Ex: Os afetados pela inelegibilidade devido ao cargo de Prefeito, não poderão candidatar-se a qualquer cargo 
do Executivo ou Legislativo dentro do Município 
 
- Nem mesmo a dissolução do casamento, quando ocorrida durante o mandato, afasta a inelegibilidade reflexa. 
 
 Desincompatibilização: É o desvencilhamento do cargo para não incorrer em inelegibilidade. 
Ex: Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do DF e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 
- Um parente até 2° grau do chefe do executivo pode se candidatar? Sim, porém, se o cargo escolhido for no 
território da circunscrição onde o chefe do Executivo, parente seu, mantém o mandato, esta candidatura só 
poderá ocorrer caso este chefe do Executivo se desincompatibilize em até 6 meses antes do pleito. 
 
OBS: O militar não pode filiar-se a partido político. Então como ele será elegível, já que uma das condições de 
elegibilidade é a vinculação partidária? 
Resposta: O TSE determinou que caso o militar venha a candidatar-se, a ausência de prévia filiação partidária 
(uma das condições de elegibilidade) será suprida pelo registro da candidatura apresentada pelo partido político 
e autorizada pelo candidato. "Ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo não se aplica a condição 
de elegibilidade relativa à filiação partidária, necessita-se apenas do pedido de registro de candidatura, após a 
sua escolha em convenção partidária". 
 
Para concursos, devemos fixar também sobre o Militar: 
• Se < 10 anos de serviço deverá afastar-se da atividade; 
• Se > 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato 
da diplomação, para a inatividade. 
Segundo o TSE, esse afastamento do militar com menos de 10 anos de serviço se dá em caráter definitivo. O que 
não acontece para o militar que tenha mais de 10 anos de serviço, que deverá ficar agregado (deixar de exercer 
as suas funções, porém com direito a remuneração) pela autoridade superior e só deverá ir para inatividade se 
eleito. 
 
Lei complementar (nacional) estabelecerá outros casos de inelegibilidade.  
Ex: Lei da Ficha Limpa (LC 135/10) 
 
LC Nacional X LC Federal: 
LC Nacional → Abrange todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Ex: Código Penal 
LC Federal → Abrange somente a União. Ex: Lei 8.112/90 
 
Princípio da Anterioridade Eleitoral: A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
- A lei eleitoral tem vigência (“força de lei”) imediatamente, na data de sua publicação. Entretanto, produz efeitos 
apenas em momento futuro: não se aplica à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. 
Ex: A Lei da Ficha Limpa (LC 135/10) entrou em vigor em 2010 porém não foi aplicada nas eleições de 2010. 
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4) Perda ou Suspensão dos Direitos Políticos – Privação da Cidadania (Art. 15, CF) 

 
OBS: A Doutrina Majoritária costuma tratar como PERDA apenas o inciso I do Art. 15. 
 
8 Direitos Culturais 

 
(CF, Art. 215) 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. 
 
ADI 2163, Relator Min. Nelson Jobim – Lei Estadual e Meio Entrada. 
Debateu se o Estado estaria intervindo na economia. Decidiu-se por fazer prevalecer o direito à cultura sob a 
não intervenção do Estado. 
 
ADI 1856, Relator Min. Celson de Mello – Lei Estadual que defendia a Farra do Boi. 
Na decisão o ministro alegou que “O constituinte objetivou – com a proteção da fauna e com a vedação, dentre 
outras, de práticas que submetam os animais à crueldade – assegurar a efetividade do direito fundamental à 
preservação da integridade do meio ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 
ambiente natural, cultural, artificial (espaço urbano) e laboral” 
 
(CF, Art. 215, § 1º) O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
Ex: Da preservação do índio silvícola (totalmente aborígene) que foi trazido para testemunhar em julgamento. 
 
HC 80240 Relator Min. Sepúlveda Pertence – Índio conduzido como testemunha em CPI. 
A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constrange a sua liberdade 
de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de 
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suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/88, artigo 231, § 5º). Ademais, o depoimento do índio, que não 
incorporou ou compreende as práticas e modos de existência comuns ao "homem branco" pode ocasionar o 
cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de comprometimento do seu status libertatis. 
 
(CF, Art. 215, § 2º) A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
 
(CF, Art. 215,§ 3º) A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público.  
 
Ex: Caso da Reserva Raposa Serra do Sol. As terras são da União e são usadas em usufruto pelo Índios (PETIÇÃO 
3.388 RORAIMA). O Presidente Michel Temer em 2017, aprovou parecer da Advocacia-Geral da União que 
manda a União seguir a decisão do STF. 
 
Art 231 e Art 232.  
 
9 Direitos da Natureza: 

 
Art. 225, CF - 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. 
 
§1º - Diretrizes constitucionais que trazem obrigações ao Poder Público. 
   
> Lei 11.105/05 – Regulamenta os incisos II, IV e V, estabelecendo normas para o uso de técnicas de engenharia 
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. 
> Lei 4771/65 – Código Florestal. 
> Lei 5197/67 – Código de Caça. 
> Decreto Lei 221/67 – Código de Pesca. 
 
Sustentabilidade: Termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais 
da sociedade sem comprometer o futuro das próximas gerações. 
 
OBS: Obsolescência Programada - é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir 
e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente para 
forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. A Sustentabilidade visa combater esse problema 
 

(A SER COMPLEMENTADO - 14/09/18...) 
 
10 Organização político-administrativa.  

 
11 União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios.  

 
12 Administração pública.  
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13 Disposições gerais, servidores públicos.  

 
14 Poder Legislativo.  

 
15 Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e senadores 

 
16 Poder Executivo 

 
17 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado.  

 
18 Poder Judiciário 

 
19 Disposições gerais.  

 
20 Órgãos do Poder Judiciário.  

 
21 Competências.  

 
22 Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

 
23 Composição e competências.  

 
24 Funções essenciais à justiça.  

 
25 Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. 

 


