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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 MARCADA
TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
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Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando
à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
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IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento;
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XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às
respectivas representações sindicais e associativas;
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XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,
à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada
pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der
a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
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d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser,
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até
o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
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c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma
da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal,
salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não
for intentada no prazo legal;
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LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão
ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir
a liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
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a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé,
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o
que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da
lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na
forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão.

13

Direito Constitucional para Agente e Escrivão da PF

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
1.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

De acordo com a doutrina dominante podemos citar como características dos direitos
fundamentais:
1. Historicidade: advêm de uma evolução e construção históricas da sociedade.
2. Universalidade: aplicáveis a todas as pessoas indistintamente. (físicas, jurídicas e até
em favor do Estado)
3. Indivisibilidade: todos compõem um único conjunto de direitos, uma vez que não
podem ser analisados de maneira isolada, separada. O desrespeito a um deles viola
todos ao mesmo tempo.
4. Interdependência: estão vinculados uns aos outros, não podendo ser vistos como
elementos isolados.
5. Interrelacionaridade: os mecanismos para assegurar a inviolabilidade dos direitos e
garantias fundamentais passaram a ter abrangência regional e mundial. Assim, a
pessoa poderá optar por qual âmbito de proteção deseja para assegurar a
inviolabilidade do seu direito fundamental, o global ou regional;
6. Imprescritibilidade: podem ser exigidos e usufruídos a qualquer tempo.
7. Limitabilidade (ou Relatividade): não são absolutos, mas podem sofrer limitações.
Como exemplo, o sigilo das comunicações poderá ser afastado por ordem judicial ou
o direito de reunião que só está assegurado se realizado pacificamente e sem armas.
Art. 5°, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
Art. 5°, XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
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O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, que são
permitidas reuniões ou manifestações em locais públicos,
independentemente de comunicação oficial prévia às autoridades
competentes. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 806339, com repercussão geral reconhecida (Tema 855).

Os direitos que não possuem expressamente sua restrição legal encontrarão
limitação em outros direitos fundamentais, observado cada caso concreto. Cabe ao
Poder Judiciário, quando provocado, a ponderação dos direitos em conflito.
8. Inalienabilidade: são intransferíveis, sendo de titularidade da própria pessoa, não
podendo ser objeto de uma transação negocial.
9. Concorrência: pode ser usado mais de um direito ao mesmo tempo, sendo eles
cumulativos. Indisponibilidade: não se pode abrir mãos de um direito como bem
entender. Por exemplo, não é possível abrir mão da integridade física e optar por
doar seu coração, enquanto o titular daquele coração ainda está vivo, mesmo que
assim o deseje.
10. Irrenunciabilidade: não podem ser renunciados pelo seu titular, o titular de tais
direitos não pode fazer com eles o que quiser, uma vez que os mesmos possuem uma
eficácia objetiva no sentido que não importa apenas ao sujeito ativo, mas interessam
a toda coletividade.
11. Vedação ao retrocesso: a aquisição dos direitos fundamentais não pode ser objeto
de um retrocesso. Uma vez estabelecidos os direitos fundamentais, não se admite o
retrocesso visando a sua limitação ou diminuição. Por meio de tal característica, fica
assegurada a proteção do núcleo essencial e intangível dos direitos fundamentais.
12. Efetividade: o Estado deve garantir o máximo de efetivação dos direitos
fundamentais.
13. Inviolabilidade: ressalta a impossibilidade de os direitos fundamentais não serem
observados por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas,
sob pena de nulidades dos mesmos, bem como da responsabilização civil, penal ou
administrativa.
14. Complementaridade: devem ser interpretados em conjunto, e não de forma isolada,
não havendo hierarquia entre eles, com a finalidade de se alcançar os objetivos
previstos pelo legislados constituinte.
15. Concorrência: podem ser exercidos cumuladamente por um mesmo sujeito ativo.
16. Aplicabilidade imediata: são de aplicação imediata, cabendo aos poderes públicos
(Judiciário, Legislativo e Executivo) promover o desenvolvimento desses direitos.
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2.

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Por meio da Constitucionalização dos Direitos Fundamentais se faz a divisão entre as
expressões direitos fundamentais e direitos humanos.
Direitos
Humanos:
pertencem
ao
homem,
universalmente
considerado,
independentemente de positivação em determinado ordenamento jurídico.
Direitos Fundamentais: reconhecidos (positivados) no ordenamento jurídico de um dado
Estado.

3.

DIREITOS X GARANTIAS X REMÉDIOS

Direitos não se confunde com Garantias. Os Direitos são os bens em si mesmo considerados,
o principal do núcleo de proteção. As Garantias são instrumentos de preservação dos
direitos, dos bens, sendo de caráter acessório. Os Remédios são espécies de garantias que
são usadas para preservação desse direito.
Ex: a proteção do direito de locomoção é garantida com o uso do remédio constitucional do
“Habeas corpus”:
Art. 5°, XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens;
Art. 5°, LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
Atenção: vale lembrar que o direito de locomoção pode ser restringido em tempos que não
se tenha a paz.

4.

DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

1° Dimensão: direitos ligados aos ideais do Estado liberal, de natureza negativa do Estado,
exigindo um não fazer do poder estatal. São os direitos civis e políticos. Exemplos: o direito
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à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de religião, à
participação política, etc.
2° Dimensão: direitos positivos do Estado, prestacionais frente à sociedade. São os direitos
sociais, culturais e econômicos. Exemplos: direitos à saúde, educação, trabalho, habitação,
previdência social, assistência social e etc.
3° Dimensão: são direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. São de índole coletiva e difusa.
São os direitos ao meio ambiente, à paz, ao progresso.
4° Dimensão: não são ainda um consenso na doutrina. São aqueles direitos emanados pela
globalização política, compreendem o direito à democracia, informação e pluralismo
(político, religioso, jurídico e cultural) e de normatização do patrimônio genético.
5° Dimensão: direito à paz seria o seu grande representante.
6° Dimensão: O direito fundamental de acesso à água potável.

5.

DIMENSÃO OBJETIVA X DIMENSÃO SUBJETIVA

Dimensão Subjetiva: relacionada aos direitos negativos, de proteção por parte do Estado, e
dos direitos positivos, voltados para a prestação assistencial do Poder Público. Direitos que
atingem toda sociedade.
Dimensão Objetiva: são as diretrizes que estabelecem a atuação dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, como um conjunto de valores básicos de ajustamento dos poderes
ao Estado Democrático de Direito, dirigindo o comportamento dos órgãos estatais. É a
chamada eficácia irradiante dos direitos fundamentais.
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6.

EFICÁCIA VERTICAL E HORZINTAL DOS DIREITOS

Originalmente os direitos visavam regular relações entre o Estado e o indivíduo, uma
relação vertical. Atualmente esses direitos devem ser respeitados também nas relações
particulares, entre os indivíduos, apresentando-se em uma relação horizontal, chamada de
eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

7.

EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Para explicar sobre a eficácia das normas constitucionais, é preciso desmembrar o assunto
em duas partes: Eficácia Social e Eficácia Jurídica. Nem toda norma contém os dois tipos de
eficácia.
• Eficácia social: capacidade que a norma tem de atingir, imediatamente, a sociedade.
• Eficácia jurídica: consiste na capacidade que a norma tem de produzir efeitos
jurídicos, ou seja, é a possibilidade da norma inovar o ordenamento jurídico, fazendo
com que as normas conflitantes anteriores à ela sejam revogadas e as posteriores
não ingressem no ordenamento.
Embora nem toda norma tenha eficácia social, todas terão eficácia jurídica. As normas
constitucionais podem ser plenas, contidas ou limitadas:
Norma de Eficácia Plena (autoaplicável, direta, imediata e integral): são aquelas que já
estão aptas para produzirem os seus plenos efeitos com a simples entrada em vigor da
Constituição, independentemente de regulamentação por lei.
Normas de Eficácia Contida, Restringida ou Restringível (autoaplicável, direta, imediata e
não integral): também estão aptas para a produção de seus plenos efeitos com a simples
promulgação da Constituição, mas podem ser restringidas.
o Promulgada a Constituição, o direito nela previsto é imediatamente exercitável
pelo particular, mas esse exercício poderá ser restringido no futuro.
Normas De Eficácia Limitada (não autoaplicável, indireta, mediata ou diferida): são aquelas
que só produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação. Essas normas
apenas possuem eficácia jurídica, não possuindo eficácia social.
o Elas asseguram determinado direito, mas esse direito não poderá ser exercido
enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário.
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o Enquanto não expedida a regulamentação, o exercício do direito permanece
impedido.
o Consideradas pela doutrina moderna como normas de eficácia relativa
complementável ou dependente de complementação legislativa.
o São subdivididas em normas de princípio institutivo e normas de princípio
programático:
▪ Normas de princípio institutivo: através das quais o legislador constituinte
traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades
ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo,
mediante lei.
▪ Normas de princípio programático: normas constitucionais que
implementam política de governo a ser seguido pelo legislador ordinário..

8.

DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O catálogo dos direitos fundamentais estão no Titulo II da CF, vai dos artigos 5° ao 17. Estão
divididos em 5 grupos:
1. Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º);
2. Direitos sociais (arts. 6º a 11);
3. Direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13);
4. Direitos políticos (arts. 14 a 16); e
5. Direitos de existência dos partidos políticos (art. 17).
Enumeração Aberta: nem todos os direitos e garantias fundamentais estão no artigo 5°. Há
diversos outros direitos fundamentais que estão presentes em outros dispositivos da
Constituição Federal, além de poderem ser criados outros direitos.
Alcance dos direitos fundamentais: a expressão estrangeiros residentes no País deve ser
entendida como estrangeiros sob as leis brasileiras, aplicando a regra a estrangeiros
residentes, não residentes e apátridas.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
Mas nem todos os direitos são destinados aos estrangeiros. Exemplo, a ação popular, é
garantia que não poderá ser estendida a estrangeiros em geral, pois apenas o cidadão é
legitimado ativo.
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*Cidadão: aquele que possui nacionalidade e direitos políticos ativos no Brasil.

9.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes (...)
9.1

DIREITO À VIDA

o direito à vida não se resume à mera existência física, abrangendo também o direito a uma
existência digna.
Segundo o STF não ofende o direito à vida:
• realização de pesquisas com a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo
procedimento.
• a interrupção da gravidez até o 3° mês de gestação não pode ser equiparada ao
aborto, e não pode ser considerada crime.
O direito à vida não é absoluto: é o caso da pena de morte no caso de guerra declarada.
CF/88 Art. 5° XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
9.2

PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Também conhecido como princípio da isonomia, está previsto no artigo 5º:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
Existem 2 tipos de igualdade, de acordo com a Constituição Federal:
1. Igualdade Formal: é aquela presente na Constituição Federal e que trata da
igualdade perante a lei: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza”.
2. Igualdade Material: esse princípio deve ser interpretado de forma que seja dado
tratamento equivalente aos iguais, mas que sejam desigualmente tratados os
desiguais, na medida das suas desigualdades (igualdade material).
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Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. (NERY
JUNIOR, 1999, p. 42).
De acordo com a doutrina jurídica, esse princípio da igualdade pode ser usado para:
• Limitar o legislador: não sendo possível criar outras leis que violem o princípio
• Limitar o intérprete da lei: aplicação da lei de acordo com o princípio
• Limitar o indivíduo: não poderá apresentar condutas contrárias a igualdade, ou seja,
realizar atos preconceituosos, racistas ou discriminatórios.
Atenção:
• Segundo a CF, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aqui vemos
que a CF não faz distinção entre homens e mulheres.
• Porém a lei pode criar distinções entre homens e mulheres, desde que haja
razoabilidade para o critério eleito para a discriminação. Por exemplo, concurso para
agente penitenciário em um presídio feminino que só admita a inscrição de mulheres.
• Ações afirmativas: estão de acordo com o princípio da igualdade as “políticas de
cotas” e outras ações afirmativas. São um meio eficaz para efetivar a igualdade
material e permitir a diminuição de desigualdades históricas.
• Limite de idade: pode haver distinções por critério de idade, desde que haja
justificativa e razoabilidade.
Súmula 683 do STF: O limite de idade para inscrição em concurso público só
se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser pretendido.
9.3

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;”
Somente as leis elaboradas segundo as regras do processo legislativo pátrio podem-se criar
obrigações para os indivíduos.
• Aos particulares: é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíba
• Agentes Públicos: somente podem agir conforme o estabelecido em lei. Se não
houver previsão legal para determinada atuação, não há possibilidade de o poder
público agir. É o princípio da legalidade estrita ou restrita.
9.4

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
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V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
É extremamente abrangente. Além de garantir a expressão, o direito também se refere ao
amplo acesso à informação, garantindo as liberdades de expressão e de imprensa. A vedação
ao anonimato possibilita a responsabilização de quem cause danos a terceiros.
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
A CF/88 assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem. Caso feito qualquer juízo de valor indevido a uma pessoa,
é cabível o direito de resposta proporcional (usando os mesmos meios de comunicação que
o ofensor), acumulável com a indenização por danos morais e materiais – aplicável tanto às
pessoas físicas e quanto às jurídicas que sejam ofendidas.
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
Não é necessário licença, ou será censurada, a atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação. O STF declarou inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a
obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de
pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas
ou ausentes).
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;

A liberdade de expressão não protege manifestações racistas ou discursos que incitem o
ódio e a violência.
9.5

LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias;
VII- é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
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VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
A liberdade de consciência e crença é assegurada pela CF/88, bem como o livre exercício dos
cultos religiosos. Os locais de culto e estudo religiosos são protegidos segundo a lei.
VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias;
A assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva é assegurada nos
termos da lei. Isso significa que, se a pessoa está em um hospital, prisão ou quartel do
exército, é preciso lhe garantir o exercício da sua religião. A realização de cultos, por
exemplo, depende da aceitação por parte da administração do local. Portanto, até os
direitos fundamentais têm seus limites.
VII- é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
Escusa de consciência: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (art. 5º, VIII). A
escusa de consciência acontece quando alguém invoca a sua convicção pessoal para não
cumprir uma obrigação imposta a todos, devendo então cumprir uma prestação alternativa,
fixada em lei.
VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;

STF declara constitucionalidade de lei gaúcha que permite sacrifício de animais em rituais
religiosos: A tese produzida pelo Supremo é a seguinte:
“É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a
liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de
religiões de matriz africana”.
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9.6

LIBERDADE DE TRABALHO

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Como nenhum direito é
absoluto, devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, como
advogados e médicos.
9.7

LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens
Observe que mesmo o direito de liberdade de locomoção não se reverte de teor absoluto.
(nenhum direito é absoluto!). É livre a locomoção de qualquer pessoa no Brasil em tempos
de paz! Ou seja, pode haver restrição da liberdade de locomoção caso seja decretado Estado
de Sítio (Art. 137, CF), em casos de guerra, ou na condenação judicial por algum crime. Outro
ponto importante é que a liberdade de locomoção vale apenas para os espaços públicos,
não atinge propriedades privadas.
9.8

LIBERDADE DE REUNIÃO

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente;
O legislador constituinte o elencou como direito fundamental a liberdade de reunião. Ao
dispor sobre esse direito o texto Constitucional, exige-se que a reunião seja pacífica, sem
armas e previamente comunicada ao Poder Público antes de ocorrer o evento.
Ou seja, você poderá realizar o movimento, mas a Polícia Militar e os Bombeiros, órgãos de
segurança pública, devem saber da existência da reunião para se prepararem para eventuais
ocorrências e para garantirem a segurança no local do evento.

LIBERDADE DE REUNIÃO
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•
•
•
•

Reunião pacífica
Sem armas
Local aberto ao público
Não precisa ser autorizada, mas previamente
avisada à autoridade competente
• Não frustrar outra reunião convocada anteriormente
para o mesmo local

É também direito individual e em situações extremas pode ser restrito. É o caso do chamado
Estado de Sítio (Art. 137, CF), decretado em guerras, por exemplo. Durante o período de
decretação do Estado de Sítio, o Presidente pode “obrigar a permanência (das pessoas) em
localidades determinadas” (inciso I) e também “suspender a liberdade de reunião” (inciso
IV), que são formas de impedir a livre mobilidade dos civis em momentos de emergência
nacional.
9.9

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
A liberdade de associação alcança apenas as associações criadas para fins lícitos, sob pena
de interferência direta ou dissolução compulsória. A criação das associações e cooperativas
não depende de autorização, mas note que as cooperativas são criadas na forma da lei, as
associações não. Um outro quesito é a vedação da interferência do Estado em seu
funcionamento.
Tema recorrente em provas:
• Suspensão das atividades: basta a decisão de primeiro grau, apenas decisão judicial.
• Dissolução compulsória: é a extinção da associação. Exige o trânsito em julgado da
decisão judicial.
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A liberdade de associação é plena e também se relaciona ao exercício da liberdade de
expressão. Por isso, "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado" (inciso XX), o que preconiza o livre direito de participar ou aderir, de se desligar
ou de se dissolver espontaneamente qualquer associação.
O inciso XXI fala da Representação Judicial: As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente (art. 5º, XXI). Nesse caso, a associação é mera representante do
indivíduo interessado.
Atenção: Representação Judicial X Substituição Judicial
A representação judicial é diferente da substituição judicial. Na Substituição judicial a
Constituição autoriza determinadas pessoas jurídicas a legitimação ativa extraordinária de
substituição processual. Nesse caso, o substituto processual ajuíza a ação em seu nome, mas
em defesa de um direito alheio, do substituído. Para a substituição judicial não é necessário
que o substituído autorize expressamente o substituto a ajuizar a ação.
A CF/88 estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos e, nas hipóteses de
mandado de segurança coletivo, das associações, organizações sindicais ou entidades de
classe, obedecidos determinados requisitos.
Representação Judicial (art. 5º, XXI)

Substituição Processual (Art. 5º, LXX)

Necessidade de autorização expressa dos Desnecessidade de autorização expressa
associados.
dos associados (basta autorização genérica
nos atos constitutivos)
Defesa do direito dos associados em outras
ações judiciais (que não mediante
impetração de mandado de segurança
coletivo) ou recursos administrativos.
9.10

Defesa dos direitos dos associados
mediante impetração de mandado de
segurança coletivo, nos termos do art. 5º,
LXX, da Constituição

INVIOLABILIDADES

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
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XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
Estão incluídas nessa proteção tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, e a expressão “ou
moral” não é excludente, podendo haver cumulação de condenações. Para condenação em
dano material, é indispensável a comprovação da ocorrência do dano. A reparação por dano
moral não exige ofensa à reputação do indivíduo.
Entendimento do Supremo Tribunal é de que a entidade de classe não tem
legitimidade para promover interpelação judicial em defesa da honra de
seus associados, por se tratar de um direito personalíssimo de quem,
concretamente, se viu atingido pelas afirmações tidas por ofensivas (PET nº
249/DF. AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9/4/99).
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;
A regra é inviolabilidade do domicílio, mas a própria CF admite exceções:
1. flagrante delito ou desastre;
2. prestação de socorro; ou
3. durante o dia, por determinação judicial.
Por determinação judicial, só será possível penetrar na residência sem o consentimento do
morador durante o dia. Nos demais casos, não é necessário que a ação ocorra somente
durante o dia para ser válida.
O entendimento do STF é de que essa inviolabilidade não alcança somente
“casa”, residência do indivíduo. Alcança, também, qualquer recinto fechado,
não aberto ao público, ainda que de natureza profissional (escritório do
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advogado, consultório do médico, dependências privativas da empresa,
quarto de hotel etc.).
SIGILO BANCÁRIO
O entendimento do STF é de que o sigilo fiscal e bancário é espécie do gênero direito à
privacidade, inerente à personalidade das pessoas físicas e jurídicas. A quebra do sigilo
bancário e fiscal somente é possível:
I.
II.
III.
IV.

por determinação judicial;
pelo Poder Legislativo, mediante determinação aprovada pelo Plenário das Casas,
Comissões Parlamentares ou Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs)
por determinação do Ministério Público, desde que no âmbito de procedimento
administrativo visando à defesa do patrimônio público;
por determinação das autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente, nos termos dos arts. 5º e
6º da LC 105/2001.
"A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito
quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha
contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício
judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio
a ser determinada a medida" ( MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julg.
29/9/2004, Plenário).
Decisão recente do STF assentou que operações financeiras que envolvam
recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário.

Não podem determinar a quebra do sigilo bancário:
• As autoridades policiais (PF e PC),
• O Ministério Público (ressalvada a situação excepcional descrita anteriormente)
• Os tribunais de contas (TCU, TCE, TCM)
INVIOLABILIDADE DAS CORRESPONDÊNCIAS E COMUNICAÇÕES
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
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Prescreve o inciso ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, exceto, no último caso (comunicação telefônica),
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.
Como nenhum direito fundamental é absoluto, caso a inviolabilidade da correspondência
tiver sendo utilizada para acobertar práticas ilícitas, aquela garantia poderá ser afastada.
Razões de segurança pública, de disciplina penitenciária ou de preservação
da ordem jurídica poderão justificar, sempre excepcionalmente, e desde
que respeitado o artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a
interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a
cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir
instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas" (HC 70.814-5/SP, rel. Min.
Celso de Mello, julg. em 1/3/1994).
Aqui o direito visa proteger a comunicação, a correspondência em si, enquanto em trânsito
e lacrada. Por isso, essa garantia não veda a apreensão de uma carta já aberta e guardada
ou a utilização, como prova, de e-mails armazenados num celular ou no HD de um
computador regularmente apreendidos.
Nas comunicações telefônicas, o próprio dispositivo da CF/88 estabelece quais seriam os
requisitos para a violação do sigilo:
• Ordem judicial
• Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer; e
• Para fins de investigação criminal e instrução processual penal
o Não pode em âmbito de processo administrativo ou civil
Os dados colhidos em interceptações telefônicas podem ser utilizados em
procedimento administrativo disciplinar, contra as mesmas pessoas em
relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos
ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova.
Não confunda a interceptação telefônica com a quebra de sigilo telefônico. A quebra do
sigilo telefônico permite o acesso aos dados da ligação, a interceptação telefônica permite
ouvir o que foi falado. A quebra de sigilo pode ser determinada, inclusive, por comissão
parlamentar de inquérito.
Gravação ambiental

gravação de comunicação ambiente, feita por um dos
interlocutores sem o conhecimento da outra parte;

Interceptação
ambiental

captação de comunicação ambiente, feita por terceiro, sem a
ciência dos comunicadores.
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Escuta ambiental

captação de comunicação ambiente, realizada por terceiro, com
o conhecimento de um dos comunicadores e sem conhecimento
da outra parte;

Gravação telefônica

gravação da comunicação telefônica realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro;

Escuta telefônica

captação de comunicação telefônica por terceiro, com
conhecimento de um dos comunicadores, e sem conhecimento
da outra parte

Interceptação
telefônica

também chamada de interceptação em sentido estrito, é a
captação da comunicação telefônica feita por um terceiro, sem a
ciência dos comunicadores;

9.11

DIREITO DE PROPRIEDADE

XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento;
A CF/88 estabelece que a lei determinará os procedimentos para desapropriação da
propriedade nos casos de necessidade ou utilidade pública e interesse social. A
desapropriação nessas circunstâncias será feita com prévia indenização em dinheiro e pelo
preço justo da propriedade, exceto os casos de desapropriação confisco (propriedade de
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de trabalho escravo na forma da
lei serão expropriadas) em que não haverá indenização
Nesse ponto é preciso entender que a propriedade, mesmo que atenda sua função social,
pode sofrer desapropriação quando da necessidade ou utilidade pública e interesse social
assim exigirem.

30

Direito Constitucional para Agente e Escrivão da PF

A Requisição Administrativa é outra limitação ao direito de propriedade, em que o Poder
Público pega “emprestado” o bem do particular, indenizando posteriormente se houver
dano: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano art. 5°, XXV.
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano;
Ao contrário da desapropriação, neste caso a propriedade do bem continua sendo do
indivíduo. A indenização será sempre posterior, caso haja dano apenas.
Uma outra determinação da CF é que a pequena propriedade rural não será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a
lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Para isso a pequena propriedade
rural precisa:
• Ser definida em lei como pequena propriedade rural; e
• Ser trabalhada pela família
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios
de financiar o seu desenvolvimento;
Por fim, o direito de propriedade consagra uma típica norma de eficácia contida, já que o
constituinte deixou margem à atuação restritiva do Poder Judiciário e do Poder Legislativo,
nos limites estabelecidos pela Constituição.
9.12

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às
respectivas representações sindicais e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,
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à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País;
As questões de concurso sobre este assunto envolvem basicamente a literalidade do texto
constitucional:
• Autores Intelectuais: direito vitalício de uso de suas obras
• Herdeiro dos autores intelectuais: direito temporário, pelo tempo que a lei fixar.
Outra observação que cabe destacar é que o privilégio vitalício é para o direito autoral, a
propriedade industrial possui, desde sua origem, direito temporário de uso. Dessa forma,
um escritor deterá os direitos exclusivos de suas obras até o fim da vida. Já o desenvolvedor
de uma nova tecnologia ou bem industrial deverá, mais cedo ou mais tarde, compartilhar
essa descoberta, cedendo os direitos de produção e exploração.
9.13

DIREITO DE HERANÇA

XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada
pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";
A Constituição garante também o direito de herança e regula a sucessão de bens de
estrangeiros situados no Brasil. Neste caso, a lei irá sempre favorecer o cônjuge ou filhos
brasileiros, aplicando-se a lei do falecido (de cujus) ou do Brasil, desde que seja a mais
favorável.
9.14

DIREITO DE PETIÇÃO E CERTIDÃO

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
Referido direito assegura ao indivíduo o exercício do controle social. Constitui-se em
instrumento de que dispõe qualquer pessoa para levar ao conhecimento dos poderes
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públicos fato ilegal ou abusivo, contrário ao interesse público, a fim de que sejam adotadas
as medidas necessárias.
• Tipos de informações: de interesse particular, coletivo ou geral, não pode
informações de terceiros.
• Prazo: deve ser obedecido o prazo da lei. Essa lei é a Lei de Acesso à Informação
• Nem todas as informações podem ser disponíveis: resguardado o sigilo das
informações imprescindível à segurança da sociedade e Estado.
• São gratuitas: as petições aos Poderes Públicos e as certidões em repetições
públicas.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que não se exige do requerente a
demonstração da finalidade específica do pedido, ou seja, não precisa demonstrar
necessidade para exercer o direito.
O recurso administrativo é um tipo de pedido de revisão do processo administrativo e não
depende de pagamento de taxa:
Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
A negativa da administração em relação do direito de petição e certidão cabe mandado de
segurança, e não habeas data. Neste caso, trata-se de direito líquido e certo assegurado
pelo constituinte de ter acesso às informações, com as ressalvas do inciso XXXIII, do art. 5º.
9.15

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;
Assegura a todos o pleno acesso ao Judiciário para defesa de direitos, ainda que irreformável
na esfera administrativa, objetivando três postulados constitucionais:
• Inafastabilidade da jurisdição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
• Devido processo legal: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.
• Princípios do contraditório e da ampla defesa: assegura-se aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

33

Direito Constitucional para Agente e Escrivão da PF

Assim, no Brasil, mesmo a última decisão administrativa irreformável pode ser apreciada
pelo Poder Judiciário. A esfera administrativa, em regra é facultativa, com algumas exceções,
nas quais o cidadão é obrigado a percorrer as instâncias administrativas antes de buscar a
tutela do Judiciário.
As exceções ao caráter facultativo da esfera administrativa ou à jurisdição una são:
1. habeas data, basta negação administrativa para poder entrar em juízo;
2. Justiça Desportiva, somente ações relativas à disciplina e às competições desportivas
após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
3. Descumprimento de Súmula Vinculante por ato administrativo, ou seja, nenhum
outro tribunal inferior e nenhum órgão/entidade da Administração Direta ou Indireta
de todas as esferas não poderão decidir em sentido contrário a essa Súmula
Vinculante.
Entendimentos importantes do STF:
•

Súmula Vinculante 3: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação
de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão

•

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

•

Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.

•

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo

•

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

•

No âmbito do processo criminal, a garantia constitucional do contraditório não é exigível na
fase do inquérito.

•

Ofende os princípios do contraditório e ampla defesa a denúncia vaga, genérica ou
imprecisa, que não descreva de forma adequada a conduta do réu.

9.16

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
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Esse princípio apresenta duas finalidades: proibir a criação de tribunais de exceção (tribunal
instituído por casuísmo, criado após o fato que está acarretando o julgamento); e garantir o
respeito às regras que estabelecem a competência de julgamento de modo objetivo,
assegurando a imparcialidade do órgão julgador.
9.17

JÚRI POPULAR

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der
a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
A cobrança desse tema em provas de concurso prima pela literalidade do texto
constitucional. Mas vamos destacar pontos importantes:
• Apenas para crimes dolosos contra a vida
• Súmula vinculante 45: A competência constitucional do tribunal do júri prevalece
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela
constituição estadual.
o Segundo o STF, as autoridades que têm foro especial por prerrogativa de
função previsto na Constituição Federal não se submetem a julgamento
perante o tribunal do júri. Mas se essa prerrogativa vier de constituição
estadual, prevalecerá o júri!
• Plenitude de defesa se assenta com o princípio do contraditório e da ampla defesa.
• A soberania dos veredictos é própria do tribunal do júri.
o Significa que das decisões do tribunal do júri não é garantido o direito de
recorrer. Entretanto, esse princípio não é absoluto. Suas decisões podem ser
confrontadas pelo Poder Judiciário em situações excepcionais.
9.18

VEDAÇÃO À PROVA ILÍCITA

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
As provas ilícitas são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo. Apenas o fato
de ser reconhecida como prova ilícita não anula todo o processo. Ocorrerá apenas o
desentranhamento da prova ilícita e a continuidade do processo.
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9.19

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
No Brasil, somente será crime se uma lei for editada e aprovada pelo Congresso Nacional
antes da conduta do agente. Um outro instituto é a irretroatividade da lei penal. A lei não
pode retroagir para atingir fatos pretéritos, porém se a lei beneficiar o réu poderá retroagir.
9.20

CRIMES CONSTITUCIONALIZADOS

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático;
• Todos esses crimes são inafiançáveis.
• Inafiançáveis e imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados.
• Inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto: hediondos, trafico, tortura
e terrorismo.
o Graça: causa extintiva de punibilidade, de caráter pessoal, concedido
privativamente pelo Presidente da República.
o Indulto: em caráter geral ou coletivo e causa extinção da punibilidade. Ato
privativo do Presidente da República, pode ser delegado aos Ministros de
Estado.
o Anistia: é a renúncia do Estado do seu direito de punir determinados fatos. É
direcionada a fatos e não a pessoas. Feita pelo Congresso Nacional.
9.21

INTRANSCENDÊNCIA DA PENA

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido;
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Esse princípio veda a que sanções pessoais alcancem aqueles que não tiveram participação
na execução da infração penal. Mas a reparação do dano pode passar para os herdeiros,
somente no limite da herança transferida com a morte do titular.
9.22

PENAS PERMITIDAS E PROIBIDAS

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
9.23

DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO PRESO

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
9.24

A PRISÃO NA CONSTITUIÇÃO

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
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LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou
por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel;
Prisão: em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente.

✓
✓
✓
✓
✓

• Exceção: transgressão ou crime militar, durante o estado de defesa e do estado
de sítio e no caso de recaptura do réu condenado e evadido.
Comunicação da prisão: imediatamente ao Juiz e a família ou pessoa indicada
Direitos da pessoa presa: ficar calado e assistência da família e do advogado
Identificação dos responsáveis pela prisão e interrogatória
Se a prisão for ilegal será relaxada imediatamente pelo juiz: somente o juiz pode relaxar
a prisão, delegado não!
Prisão por dívida somente pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia
Súmula Vinculante 25 do STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel,
qualquer que seja a modalidade de depósito.

10.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
10.1

HABEAS CORPUS

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
O habeas corpus é o remédio constitucional utilizado contra ilegalidade ou abuso de poder
relacionado ao direito de locomoção. Por esse motivo, não pode ter como paciente pessoa
jurídica, que só poderá ser punida com multa ou pena restritiva de direitos. Entretanto, pode
uma pessoa jurídica impetrar um habeas corpus a fim de proteger o direito de ir e vir de uma
pessoa física.
Pontos importantes:

38

Direito Constitucional para Agente e Escrivão da PF
• Não caberá habeas-corpus:
o Em relação a punições disciplinares militares
▪ Cabe com relação à legalidade da prisão, não contra o mérito da
o
o
o
o

o
o

prisão.
Impugnar sentença que implique em suspensão ou perda de direitos
políticos;
Impugnar penalidade de natureza administrativa de caráter disciplinar ou
para trancar o andamento de processo administrativo disciplinar;
Dirimir controvérsia sobre guarda de filhos menores
impugnar a determinação de quebra de sigilo telefônico, bancário ou fiscal,
se desta medida não puder resultar condenação à pena privativa de
liberdade.
Não cabe habeas corpus para impedir o cumprimento de decisão que
determina o sequestro de bens imóveis.
Não cabe habeas corpus para discutir a condenação imposta em processo
de impeachment, pela prática de crime de responsabilidade (art. 52,
parágrafo único/CF).

Súmulas do STF:
Súmula 693: 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.
Súmula 694: Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou
de perda de patente ou de função pública (cargo público).
Súmula 695: Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.

10.2

HABEAS DATA

LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
Pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira.
Entretanto, tem caráter personalíssimo: não é cabível para o conhecimento de informações
de terceiros.
Detalhe importante sobre o habeas data, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de
que, para a impetração do habeas data, é imprescindível a comprovação de prévia negativa
administrativa.
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O art. 7º, III, da Lei 9.507/1997 traz uma terceira finalidade da impetração do Habeas Data:
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou
explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob
pendência judicial ou amigável.
Entendimentos do STF e doutrinários necessários:
• O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo
administrativo. O remédio adequado é o mandado de segurança.
• É inadequado ao atendimento para sustar publicação de matéria em sítio
eletrônico. Nesse caso, a via adequada seria a tutela provisória de urgência ou o
mandado de segurança.
• Não é meio idôneo para buscar conhecer identidade dos autores de agressões e
denúncias que foram feitas ao impetrante. O mandado de segurança é meio
adequado.
• Negativa ilegal ao fornecimento de certidões: o remédio judicial idôneo para
combate da ilegalidade é o mandado de segurança, e não o habeas data.
• Negativa no direito de obter informações de interesse particular, coletivo ou
geral: o remédio apropriado é o mandado de segurança, e não o habeas data.
• O mandado de segurança possui caráter subsidiário em relação ao habeas data.
• Obtenção de informações fiscais: "o habeas data é a garantia constitucional
adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao
pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à
arrecadação dos órgãos administração fazendária dos entes estatais". Se fosse
certidão dessas informações, o remédio seria o mandado de segurança.
10.3

MANDADO DE SEGURANÇA

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
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O mandado de segurança tem natureza subsidiária, sendo cabível apenas quando o direito
líquido e certo não tiver amparado por habeas corpus e habeas data. Pode ser repressivo,
usado após a violação, ou preventivo, caso haja apenas receio ou ameaça de violação do
direito.
São legitimadas a impetrar o mandado de segurança tanto pessoas físicas como jurídicas,
nacionais ou estrangeiras, independentemente de residirem no Brasil ou no exterior. Até
mesmo órgãos públicos despersonalizados podem impetrar essa ação, em defesa de suas
prerrogativas e atribuições.
• Apenas os órgãos independentes e autônomos possuem essa prerrogativa segundo
a Teoria do Órgão.
Atenção: mesmo a omissão de autoridade pode ensejar impetração de mandado de
segurança, se violar direito líquido e certo.
As autoridades contra as quais se impetra a ação poderão ser agentes públicos ou mesmo
qualquer pessoa que esteja exercendo função pública. Vale comentar que o mandado de
segurança é ação de natureza civil, ainda quando impetrado contra ato de juiz criminal,
praticado em processo penal.
O direito de requerer mandado de segurança será extinto se decorridos 120 dias, contados
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Não caberá mandando de segurança contra:
• ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução
• decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
• decisão judicial transitada em julgado
• atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de
sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público
• lei em tese, salvo se produtora de efeitos concretos.
Súmulas Importantes do STF
Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
Súmula 429: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso
do mandado de segurança contra omissão da autoridade
Súmula 510: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra
ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial
Súmula 625: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança.
Súmula 630: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança
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10.4

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
A Constituição Federal prevê também a figura do mandado de segurança coletivo.
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
• Partido político com representação no Congresso Nacional:
o Para ser representado basta 1 Senados ou Deputado Federal
o A perda de representação no Congresso Nacional não afeta os mandados de
segurança já ajuizados.
o Para defesa dos interesses legítimos de seus integrantes ou à finalidade do
partido.
• Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há, pelo menos, 1 ano:
o O prazo de 1 ano é somente para as associações
o Para a defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus
membros Dispensa autorização especial dos associados ou sindicalizados
(substituição processual).
▪ Súmula 629 do STF: A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados independe da
autorização destes.
Atenção
É bastante provável que o entendimento do STF sobre MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO,
regulado pela lei Lei 13.300/2016 (Lei do Mandado de Injunção), reproduzindo o art. 5º, LXX,
"b", da Constituição Federal, aplique-se ao Mandado de Segurança Coletivo, veja:
"A jurisprudência desta Corte sedimentou a possibilidade de as entidades de classe, desde
que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, utilizarem o
mandado de injunção coletivo" ( MI 4.503 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
7/11/2013, MI 472, rel. Min. Celso de Mello, j. 6/9/2005 além dos MI 689/PB, MI 20/DF,
823/DF e 2152-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 73/DF e 342/SP, Rel. Min. Moreira
Alves; MI 361/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MI 712/PA, Rel. Min. Eros Grau).
Por esse turno, devemos aguardar o posicionamento das bancas sobre o tema para
podermos afirmar qual será a postura a ser tomada: se apenas associações ou se entidades
de classe e associações possuem o requisito de 1 ano de funcionamento.
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10.5

MANDADO DE INJUNÇÃO

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania.
O mandado de injunção é o remédio constitucional utilizado para solução de um direito
subjetivo impedido pela inércia do legislador em regulamentar dispositivo da Constituição
de eficácia limitada.
Caso o direito esteja previsto em norma infraconstitucional (lei, medida provisória, tratado
internacional com força de lei etc.) mas não na Constituição Federal, não cabe o mandado
de injunção.
Teoria Corrente Concretista do Mandado de Injunção: a decisão do STF que reconhecer a
falta da norma que impede o direito já é capaz de viabilizar o exercício do direito e afastar a
lesividade da inércia do legislador, indicando a norma ou mesmo criando a norma que dará
concretude ao comando constitucional.
Cabimento do mandado de injunção:
• Falta de norma regulamentadora de eficácia limitada definidora de princípio
programático
o Normas definidoras de princípios programáticos são aquelas em que a
Constituição estabelece os princípios e diretrizes a serem cumpridos
futuramente pelos órgãos estatais (legislativos, executivos, jurisdicionais e
administrativos), visando à realização dos fins sociais do Estado.
• Falta de norma regulamentadora de normas constitucionais definidoras de
princípios institutivos ou organizativos, de natureza mandatória ou impositiva
o Normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo são aquelas em
que a Constituição estabelece regras para a futura criação, estruturação e
organização de órgãos, entidades ou institutos, ou define regras sobre seus
agentes, mediante lei
• Inviabilização do exercício de um direito ou liberdade constitucional;
• O transcurso de prazo razoável para a elaboração da norma.

Não é cabível o mandado de injunção se a Constituição Federal outorga mera faculdade ao
legislador para regulamentar direito previsto em algum de seus dispositivos:
STF: "Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não
a exercitou, não há direito constitucional já criado, e cujo exercício esteja
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dependendo de norma regulamentadora" ( MI 444 QO, rel. min. Sydney
Sanches, julg. 29/9/1994, Plenário).

10.6

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO

Embora não exista referência a mandado de injunção coletivo na Constituição Federal, já
existe previsão normativa na Lei 13.300/2016. Segue as mesmas regras do mandado de
injunção.
O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
• pelo Ministério Público;
• por partido político com representação no Congresso Nacional;
• por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano,
por organização sindical ou por entidade de classe (em favor da totalidade ou de
parte de seus membros ou associados e desde que pertinentes a suas finalidades,
dispensada autorização especial).
• pela Defensoria Pública.
10.7

AÇÃO POPULAR

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Previsto para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural. É uma ação relacionada ao controle da Administração Pública.
• destina-se à defesa de direitos coletivos
• é remédio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão, como forma de
controle da administração pública
• é ação gratuita e de natureza cível; e
• pode ser utilizada de modo preventivo ou repressivo.
➢ Existe a inadmissibilidade da Ação Popular para defesa dos consumidores, conforme
assentou o Superior Tribunal de Justiça:
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O autor popular não pode manejar esse controle da legalidade dos atos do
Poder Público para defesa dos consumidores, porquanto instrumento
flagrantemente inadequado mercê de evidente ilegitimatio ad causam (art.
1º, da Lei 4717/65 c/c art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) [...]. ( Recurso
Especial nº 851.090 - SP, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento em 18/12/2007)
➢ Não exige a comprovação de efetivo dano ou prejuízo material, pecuniário.
➢ não cabe ação popular contra ato de natureza jurisdicional (decisões judiciais).
➢ Legitimidade para impetração: exclusiva do cidadão brasileiro
o Em pleno gozo de seus direitos políticos
o Brasileiro nato ou naturalizado
o Alcança também o português equiparado
o Excluídos: estrangeiros, apátridas e pessoas jurídicas (Súmula 365/STF).
PROVA DA CIDADANIA: feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele
corresponda.
• poderá ser usado como documento que corresponda o último comprovante de
votação.
• o menor de dezoito anos e maior de dezesseis pode ajuizar ação popular, se estiver
no gozo de seus direitos políticos.
Entendimentos do Supremo acerca da ação popular:
• O autor da ação popular não pode ele ser condenado nos ônus das custas e da
sucumbência (pagar as despesas da ação popular), exceto se comprovada má-fé por
parte do autor
• A ação popular é ação de natureza cível.
o Não é competência do foro especial por prerrogativa de função. O juízo
competente para o julgamento de ação popular é o juízo comum de primeiro
grau.
• O mandado de segurança não substitui a ação popular (Súmula 101/STF);
• Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular (Súmula 365/STF);
• A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante.
Prescrição: prescreve em 5 anos o prazo para propositura da ação. No entanto, a
jurisprudência do STF e do STJ já assentaram que a pretensão ao ressarcimento de danos
causados ao erário público é imprescritível.

Prioridade de processamento e julgamento
dos remédios constitucionais
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•
•
•
•

1º: habeas corpus
2º: mandado de segurança
3º: habeas data
4º: mandado de injunção

Exigem advogado
• Ação popular
• Mandado de segurança individual ou
coletivo
• Mandado de injunção
• Habeas data.

Não exigem advogado
• Habeas corpus
• Direito de petição
• Direito de obter certidões
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