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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES IMPORTANTES 
ENSINO RELIGIOSO, FACULTATIVIDADE E NATUREZA CONFESSIONAL: 

- a questão buscou saber a posição do STF em relação ao ensino religioso nas escolas públicas 
(ADI 4439); 

- o PGR defendeu a natureza não confessional do ensino religioso1 ministrado nas escolas 
públicas, considerando inconstitucional o ensino de natureza confessional; 

- segundo a Corte Suprema (por 6x5) o ensino religioso no Brasil – nas escolas em que o 
referido ensino é de matrícula facultativa – pode ter natureza confessional (vinculação a uma 
religião em específico). Tal permissão não colide com a natureza laica do estado ou com a 
liberdade religiosa; 

- fundamentos utilizados pelo STF: 

- nos termos normativos (artigo 5º, inciso VI da CRFB/88 + artigo 210, §1º e artigo 
19, inciso I da CRFB/88  ensino religioso + matrícula facultativa + estado laico) é 
adequado o ensino religioso confessional; 

- o nosso estado é laico; 

- este estado laico garante a liberdade religiosa; 

- as escolas públicas ministrarão o ensino religioso de matrícula facultativa; 

- uma vez que o ensino religioso na escola pública é de matriculo facultativa, vê-se 
que ele não apenas pode como deve ser ministrado por um professor vinculado a 
determinada religião em específico  tal medida reforça a idéia de liberdade 
religiosa; 

- realizada a matrícula, deve ser garantido ao matriculado o ensino da religião 
específica que ele quer estudar; 

- um ensino não confessional realizado pela escola pública iria contra a idéia de 
liberdade religiosa; 

- o ensino, embora seja confessional, não deve ser uniconfessional: deve haver 
possibilidade de participação no processo de ensino de representantes das 
pluralidades das religiões; 

 

CHACINA DA CANDELÁRIA, LINHA DIRETA E DIREITO AO ESQUECIMENTO: 

- no caso colocado sob questão o programa Linha Direta divulgou reportagem sobre o caso, 
citando o nome dos envolvidos – já absolvidos na esfera criminal – depois de longo lapso 
temporal; 

- Direito ao Esquecimento: direito de não ser lembrado – passado considerável lapso temporal 
– por fatos desabonadores que eventualmente foram praticados; 

- o direito ao esquecimento é um direito fundamental e constitucional que vem sendo 
desenvolvido no decorrer dos tempos; 

- Tribunal Constitucional Alemão: Caso Lebach; 

- muito tempo depois de ocorrido um crime (na Alemanha) uma emissora de TV 
daquele país cria um documentário sobre o crime. Um dos autores ajuíza uma 

                                                            
1 O ensino deveria ser neutro e tratar a história das religiões, abarcando inclusive o estudo do ateísmo e 
agnosticismo. 
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demanda invocando o direito ao esquecimento2. A TV Alemanha argumenta pelo 
direito da informação e da liberdade jornalística; 

- neste caso concreto o Tribunal Alemão optou por aderir à tese do direito ao 
esquecimento  fundamento  o indivíduo tem direito de ressocialização que 
seria destruído caso fosse permitido a exibição do documentário; 

 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS, ANTISSEMITISMO, RACISMO E LIMITES DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO: 

- o STF enfrentou o tema do hate speech3 - discurso de ódio; 

- tais discursos carregam consigo um efeito inibidor, silenciador e escravizador de 
determinadas minorias estigmatizadas – ferindo a dignidade de tais pessoas; 

- enfrentamento do tema nos países democráticos: 

- na Alemanha e França (também no Brasil) o discurso de ódio não faz parte da 
liberdade de expressão, sendo tido como crime; 

- nos Estados Unidos da América há uma maior tolerabilidade a tal prática, 
estando o hate speech dentro da liberdade de expressão4; 

- no julgamento do STF sobre caso concreto de livro que pregava discurso de ódio a corte (8x3) 
negou habeas corpus, prevalecendo a lógica dos limites à liberdade de expressão 
fundamentando a punibilidade do discurso de ódio; 

- posições doutrinárias sobre o tema: 

- RONALD DWORKING: mais ligado à posição norte americana, busca explicitar 
que o discurso de ódio, por mais abjeto e idiota que seja, está embutido na 
liberdade de expressão, não podendo ser censurado – é um preço a ser pago pela 
democracia. Permitir o discurso facilita a prova de que tal discurso não deve 
preponderar; 

- JEREMY WALDRON: possui uma posição mais ligada à perspectiva européia, 
defendendo a preponderância da proteção aos grupos minoritários em 
detrimento da liberdade de expressão, punindo condutas discriminatórias. 
Segundo esta corrente o discurso de ódio atenta contra a dignidade da pessoa 
humana e contra a liberdade; 

 

VERTENTES SOBRE A DELIMITAÇÃO E APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS: 

- são três5 as vertentes tratando da delimitação e aplicação dos direitos sociais: 

- direitos sociais como direitos não subjetivos: 

- não ensejam exigibilidade pelos indivíduos; 

                                                            
2 Creio que o direito não é em relação ao esquecimento em si, mas em relação a proibição de ampla 
publicidade à fatos sem interesse social realizados por determinadas pessoas com a finalidade de 
constrangê-las. A necessidade de esquecer é incompatível com o desenvolvimento tecnológico atual e 
vai de encontro à própria idéia de história. 
3 Discurso do ódio: discurso que por palavras ou gestos discriminam determinado grupo, seja por motivo 
de raça, gênero, religião ou identidade nacional. 
4 Em algumas situações, palavras que podem gerar situações concretas de risco, o discurso de ódio 
também é proibido nos EUA. Havendo risco real e iminente, tal discurso é vedado no ordenamento 
jurídico daquele país. 
5 Não subjetivos  subjetivos definitivos  subjetivos prima facie. 
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- o controle judicial se dá através de um exame de razoabilidade de 
eventuais políticas públicas; 

- os direitos não são dos indivíduos em si, mas da sociedade como um 
todo (titularidade difusa); 

- direitos sociais como direitos subjetivos definitivos: 

- encara os direitos sociais não só como direitos dos indivíduos; 

- os direitos podem ser exigidos judicialmente; 

- abandona a lógica de que apenas os direitos individuais são exigíveis 
particularmente; 

- os direitos sociais são direitos subjetivos definitivos: sempre devem 
prevalecer em qualquer tipo de situação e devem ser concretizados 
de forma absoluta pelo estado; 

PROBLEMA: tal visão romantizada despreza as condições 
ontológicas/reais de satisfação de tais direitos – a escassez de 
recursos não é uma questão a ser “resolvida juridicamente”. 
Impossível trabalhar os direitos sociais como direitos definitivos em 
função da limitação orçamentária inerente aos estados; 

- direitos sociais como direitos subjetivos prima facie6: 

- os direitos sociais são entendidos como direitos subjetivos de 
natureza fundamental e principiológica, podendo ser exercidos 
individualmente; 

- tais direitos se sujeitam a um processo de ponderação a luz do caso 
concreto; 

- tais direitos podem ser demandados perante o Poder Judiciário que 
terá o papel de, observando as circunstâncias do caso concreto 
(essencialidade do direito, recursos orçamentários, morosidade do 
estado na realização do direito) poderá ou não tornar definitivos tais 
direitos; 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, LIMITE DE IDADE E PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
EM CONCURSOS PÚBLICOS; 

- questão importante: limite de idade em concursos públicos; 

- regra: não pode haver limite de idades para concursos públicos; 

- exceção: legislação regulamentando o limite de idade baseando-se nas 
atribuições do cargo; 

- há súmula do STF (enunciado 683) permitindo a limitação de idade em cargos 
cujas atribuições justifiquem tal restrição; 

                                                            
6 O professor Celso Fernandes Campilongo possui excelente obra tratando dos perigos do ativismo social 
romantizado que, na sua versão extrema, busca fazer “cortesia com o chapéu alheio”, fazendo uma 
simples mutação de instância de um problema que deve ser encarado de forma séria: a escassez de 
recursos frente à multiplicação das necessidades sociais. É possível defender a judicialização de políticas 
públicas de forma responsável – não com o fim de tornar o juiz um salvador da pátria, mas um dos 
atores da construção da realização (no plano fático) das expectativas normativas referentes à 
concretude dos direitos sociais. 
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- em tese o concurso para o cargo de agente penitenciário (polícia penal) pode ter 
limite de idade, fato justificado pelas atribuições; 

- não pode haver limite de idade para quem ainda não é servidor público e ao 
mesmo tempo não haver limitação de idade para quem é servidor público: 
distinguir os candidatos de acordo com o fato de ser ou não servidor público no 
momento do certame é absurdamente discriminatório; 

 

LIBERDADE RELIGIOSA, DE EXPRESSÃO E LIMITES: 

- um padre católico fez em uma obra críticas severas às práticas espíritas ou de matriz africana 
por parte dos cristãos; 

- O MPBA o acusou de crime (Lei 7.176/89); 

- discurso de ódio VS proselitismo religioso: 

- características do discurso de ódio: manifestação que visa a desqualificar as 
pessoas ou grupos de pessoas em virtude de determinada características – as 
manifestações ofendam, ameaçam, silenciam ou eliminam determinados grupos 
de pessoas; 

- características do proselitismo religioso: manifestação que visa empreender 
esforços para convencer de que determinada religião é superior a outras religiões. 
A crítica às outras religiões (ás vezes ácida) é intrínseca à própria atividade de 
proselitismo; 

- posição do STF: 

- entendeu a Suprema Corte que o proselitismo religioso, no caso concreto, não 
excedeu os limites da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Segundo a 
Corte não se tratou de um discurso inibidor ou escravizador das outras religiões7; 

 

CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DO RETROCESSO: 

- a questão do controle judicial de políticas públicas é tema polêmico dentro do estudo do 
Direito Constitucional – realização prática dos direitos sociais; 

- os representantes do Poder Executivo e Poder Legislativo são eleitos pelo povo e 
responsáveis por guiar os rumos do desenvolvimento – esta não é uma função do Poder 
Judiciário. O Judiciário não é o responsável pela realização das políticas públicas – ao menos, 
não ordinariamente; 

- reserva do possível8: o Poder Executivo lida com o orçamento e há limitações lógicas no 
referido orçamento. Há várias demandas (ilimitadas) e recursos (limitados), devendo o 
administrador público escolher a melhor alocação de recursos; 

- exceção: em casos extremos é possível a intervenção do Poder Judiciários para a 
defesa do mínimo existencial e proteção da dignidade da pessoa humana. A 
concretização de direitos fundamentais sociais pode ser mostrar altamente 

                                                            
7 O posição do STF é criticada por alguns doutrinadores. 
8 Embora a doutrina alemã da “reserva do possível” tenha ganhado no Brasil uma conotação econômica 
(ausência de recursos) o hard case que a originou no país onde ela surgiu não a tratou dessa forma, mas 
sim a considerando como extensibilidade geral. Seria possível universidade pública para todos no curso 
de medicina? A Corte Alemã, invocando a reserva do possível, entendeu que não. 
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recomendável – omissão do poder público nesta tarefa pode fundamentar a ação 
jurisdicional (segundo o STF); 

- princípio da vedação do retrocesso: 

- dimensão negativa – efeito cliquet9:  

- o poder público não pode produzir normas que venham a usurpar 
direitos fundamentais sociais que já atingiram considerável grau de 
densidade normativa10; 

- exceção: quando o poder público produzir prestações 
alternativas; 

- dimensão positiva: 

- determina que o legislador tem o dever de produzir novas para 
concretizar os direitos fundamentais sociais ainda carentes de 
concretização11; 

 

BIOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS: 

- há um famoso caso julgado pelo STF tratando das biografias não autorizadas; 

- o STF deu uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 20 e 21 do CC/02 para 
determinar a desnecessidade de autorização dos biografados ou de seus familiares para a 
produção de biografias; 

- uma decisão em contrário – necessidade de autorização prévia – constituiria 
censura; 

- a corte privilegiou a liberdade de expressão e manifestação do pensamento; 

- IMPORTANTE: nada impede que após a publicação da biografia haja a atuação jurisdicional 
no sentido de proteger os direitos fundamentais dos envolvidos na referida obra que foram 
injustamente atingidos. A permissão para a publicação sem o prévio consentimento não afasta 
a proteção dos direitos fundamentais dos biografados (ou pessoas citadas na biografia). 
Podem surgir as seguintes possibilidades em caso de abuso no exercício do direito: 

- retificação; 

- responsabilização civil (danos morais + materiais); 

- responsabilização penal; 

 

TEORIA DOS LIMITES DOS LIMITES12 E REQUISITOS DE AFERIÇÃO: 

- trata-se de uma jurisprudência desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Alemão; 

- conceito: busca estabelecer limites aos limites que são permitidos (possíveis) aos direitos 
fundamentais; 

-é possível que direitos fundamentais sejam limitados/restringidos por outras normas?  

                                                            
9 Expressão utilizada pelos alpinistas franceses para definir um ponto em que a escalada não pode ser 
retrocedida. 
10 Tal proibição não leva em conta a natureza formal da norma revogadora. 
11 Particularmente creio que essa visão vai contra o próprio conceito de retrocesso. 
12 Método mnemônico: C DISP = dignidade + isonomia + segurança jurídica + proporcionalidade (+ 
competência como requisito formal). 
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- teoria interna: NÃO, direitos fundamentais não podem ser restringida ou 
limitada por outras normas. Segundo esta tese existe apenas um objeto: o direito 
fundamental com suas limitações internas. A limitação está então dentro da 
própria norma. O limite é inerente13 à própria norma. Segundo tal teoria ou 
alguém possui o direito fundamental ou não possui, estando o limite de tal direito 
dentro da própria norma; 

- teoria externa: há dois objetos, ou seja, o direito fundamental e outras normas 
jurídicas que podem limitá-lo (como outros direitos fundamentais). Tal teoria leva 
muito mais a sério o sistema de direitos fundamentais e é atualmente a teoria 
adotada pela Alemanha (majoritariamente). Segundo tal teoria não há direito 
fundamental absoluto: o limite do direito fundamental14 são outros direitos 
fundamentais como ele – que convivem em uma sociedade complexa (a colisão, 
conflito, tensões é possível); 

- a base de fundamento da restrição é o próprio desenvolvimento do 
direito ou de outros direitos: muitas vezes a restrição é necessária 
para o próprio desenvolvimento do direito limitado ou de outro 
direito que com ele colide; 

- limitando outro direito, tal restrição é inconstitucional; 

- para que se permita o desenvolvimento do direito a limitação deve 
ser dotada de proporcionalidade – nos dois aspectos: 

- princípio da proibição do excesso; 

- princípio da proibição da proteção deficiente; 

- o Tribunal Constitucional Alemão vai estabelecer parâmetros para 
que se limite a limitação dos direitos fundamentais: daí surge a teoria 
dos limites do limites; 

- segundo tal teoria há quatro grandes requisitos: 

- requisito formal (1): 

- legitimidade/competência: qualquer limitação a um direito 
fundamental deve partir de um órgão competente para tal; 

- requisitos materiais (4): 

- respeito à dignidade da pessoa humana: qualquer limitação deve 
respeitar o núcleo essencial dos direitos fundamentais15 tendo como 
base a dignidade da pessoa humana – princípio da dignidade da 
pessoa humana; 

- clareza e precisão: qualquer limitação a um direito fundamental 
deve estar bem clara e de fácil constatação, sendo vedadas as 
limitações implícitas ou sub-reptícias – princípio da segurança 
jurídica; 

- caráter geral e abstrato: a limitação deve atingir um número 
indeterminado de pessoas e situação, não podendo ser dirigida a 
alguém ou alguma situação em específico. São proibidas 

                                                            
13 Alguns autores preferem a nomenclatura limite imanente. 
14 Limite = proporcionalidade + desenvolvimento do direito. 
15 Cabe, no Brasil, ao STF, determinar qual é o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 
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discriminações absurdas, arbitrárias, de caráter casuístico – princípio 
da isonomia; 

- caráter proporcional: para que a restrição seja válida a limitação 
deve guardar proporcionalidade com a causa que a justificou – 
princípio da proporcionalidade; 

- o princípio da proporcionalidade deve ser observado 
em todas as suas variações; 

- adequação; 

- necessidade: 

- proporcionalidade em sentido estrito: 

- princípio da proibição do excesso; 

- princípio da proibição da proteção deficiente; 

 

MÉTODO MNEMÔNICO: 

- Dignidade + Isonomia + Segurança jurídica + Proporcionalidade = 
D.I.S.P. 

 IMPORTANTE: o STF adota a citada teoria para resolver problemas 
envolvendo a colisão/limitação de direitos fundamentais; 

 

CASO GEISY ARRUDA E EXPULSÃO DA UNIVERSIDADE – EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS: 

- segundo a Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais tais direitos devem incidir 
também nas relações privadas; 

- crítica à nomenclatura “eficácia horizontal”: 

- eficácia vertical  poder público VS particular; 

- eficácia horizontal  particular VS particular; 

- crítica: a relação entre particulares pode ser marcada pela inexistência de 
posições jurídicas exercidas no mesmo plano – sendo marcada pela 
verticalidade/assimetria das posições. Como exemplo: relações de consumo; 

- eficácia diagonal dos direitos fundamentais: alguns países utilizam a citada 
terminologia para se referir às relações entre particulares que guardar 
assimetria/verticalidade; 

- origem da teoria: a teoria surge na Alemanha na década 50 do século XX, ocasião na qual se 
passa entender que os direitos fundamentais não devem ser respeitados apenas nas situações 
envolvendo o poder público e particulares, mas também nas relações envolvendo unicamente 
estes últimos; 

- espécies de aplicação da teoria:  

- teoria da eficácia indireta ou mediata: 

- os direitos fundamentais são aplicados nas relações privadas de 
forma indireta e mediata, sendo a aplicação mediada pela legislação 
infraconstitucional. Resume-se: a aplicação é mediada pelo legislador 
infraconstitucional; 
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 Constituição  Lei infraconstitucional  Relações privadas;16 

- teoria da eficácia direta e imediata:  

- os direitos fundamentais previstos na norma constitucional podem 
ser aplicados diretamente nas relações entre particulares, sem 
necessidade de mediação pela legislação infraconstitucional. Pela 
força normativa da constituição e máxima efetividade das normas 
constitucionais a aplicação deve ser direta; 

 Constituição  Lei infraconstitucional  Relações privadas 

- Observação: há outras teorias complementares que buscam afastar a dicotomia 
das duas teorias e procuram uma atuação integrada entre elas. Uma das formas é 
buscar a aplicação da legislação infraconstitucional após um processo de filtragem 
constitucional – a norma constitucional passa a ser um vetor, sendo aplicada 
diretamente apenas em casos específicos (ex.: ausência de norma 
infraconstitucional; norma infraconstitucional em colisão com os preceitos 
constitucionais); 

- posicionamento do STF: a Suprema Corte vem adotando a teoria da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais (sem especificar qual das variantes – aplicação direta; aplicação indireta; 
correntes intermediárias); 

- exemplo: expulsão sumária de associação sem respeito ao contraditório e ampla 
defesa; 

- posicionamento dos EUA sobre o tema: os Estados Unidos não admitem a aplicação de 
direitos fundamentais nas relações privadas, rejeitando a Teoria da Eficácia Horizontal dos 
Direitos Fundamentais; 

- exceções: a Suprema Corte Norte Americana vem relativizando este 
entendimento e permitindo a aplicação em algumas situações. Como exemplo 
pode ser citado: prática de atos de natureza pública ou de natureza equiparada à 
pública. Outro exemplo seria a elaboração de leis que incentivam as 
discriminações entre particulares; 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL – CRECHE E PRÉ-ESCOLHA – RE 
410.715 – STF17: 

- Município: atuação prioritária no ensino fundamental e educação infantil; 

- classificação do direito fundamental quanto às funções: 

- direitos de defesa -> prestação negativa; 

- direitos de prestação -> prestação positiva; 

- direitos de participação -> participação ativa na vida política18; 

- no caso da prestação do direito à educação, trata-se de um exemplo de direito à prestação, 
exigindo uma atuação positiva do estado; 

                                                            
16 A aplicação direta, sem a mediação da legislação infranconstitucional, poderia tornar (segundo tal 
corrente) a própria LEI desnecessária, ofendendo a segurança jurídica e também trazendo excessiva 
porosidade à atuação jurisdicional. 
17 Creche: criança até 5 (cinco) anos. 
18 Direitos políticos: direitos fundamentais de participação ativa na vida em sociedade (ex.: direitos 
fundamentais do artigo 14 da CFB/88). 
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- os direitos de prestação são conjuntos de direitos que exigem uma atuação positiva do 
estado para implementar políticas públicas e reduzir desigualdades sociais; 

- quais são as espécies dos direitos de prestação? 

- prestações jurídicas: o estado atua para produzir leis que protejam 
determinados bens jurídicos – atuação positiva no campo legislativo; 

- exemplo: artigo 5º, incisos XLI e XLIII da CRFB/88 -> a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória aos direitos fundamentais + a lei 
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia; 

- prestações materiais: o estado atua positivamente mediante políticas públicas 
para reduzir desigualdades materiais -> direitos prestacionais propriamente ditos; 

- exemplo: artigo 6º da CRFB/88 -> traz uma série de direitos sociais 
que dependem da atuação positiva do estado para implantação 
prática das previsões normativas; 

 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – TRATAMENTO DA PESSOA COMO COISA – TRABALHO 
DIGNO19: 

- parâmetros de aferição (dimensões ou vetores) utilizados para que a dignidade da pessoa 
humana seja respeitada20; 

- segundo John Rawls a dignidade da pessoa humana é um termo de consenso sobreposto – 
todos concordam com a dignidade da pessoa humana21 -> tal fato torna indispensável a 
correta delimitação do conceito e a forma de concretização do postulado; 

- a aplicação da dignidade da pessoa humana varia de acordo com o marco teórico que serve 
de parâmetro: capitalismo; socialismo; utilitarismo; pragmatismo; etc.; 

- dimensões da dignidade da pessoa humana22: 

- vedação da instrumentalização: consideração do ser humano como fim em si 
mesmo (Kant23); 

- liberdade/autonomia existencial: é direito de todo ser humano exercer a 
liberdade e desenvolver os mais variados projetos e decisões de vida digna; 

- mínimo existencial: deve haver o mínimo de condições materiais para 
preservação dos direitos (ex.: saúde, educação, cultura, moradia, etc.); 

- direito ao reconhecimento24: o reconhecimento social é essencial para a 
implantação ontológica da dignidade da pessoa humana; 

                                                            
19 Considero este um tema de extrema importância para a prova da segunda fase do MPMG – até 
mesmo para enriquecimento argumentativo de resposta referente à questão conexa. 
20 Parâmetros, vetores ou dimensões da dignidade da pessoa humana. 
21 É uma norma de eficácia irradiante. 
22 Dimensões da dignidade da pessoa humana: R I L ME -> excelente método para lembrar os vetores da 
dignidade da pessoa humana -> reconhecimento + instrumentalização + liberdade + mínimo 
existencial. 
23 Tal postulado, derivado do século XVIII tem origem em Kant. Em suas obras o filósofo alemão deixa 
bem claro a impossibilidade de permissão de um pensamento utilitarista que trate o ser humano como 
meio para se alcançar algum fim. 
24 Segundo a Filosofia da Linguagem (Ludwig Wittgeinstein), o reconhecimento por parte do outro e 
componente da própria existência – rompimento à Filosofia da Consciência de Rene Descartes. 
Particularmente, vejo o modelo filosófico da Filosofia da Linguagem como parâmetro para construção 
de um novo modelo jurídico – em várias vertentes. Exemplo: análise do dolo em direito penal (finalismo 
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NEOCONSTITUCIONALISMO – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 

- o neoconstitucionalismo é marcada por 6 (seis) características: 

- constituição como centro do ordenamento jurídico: a ordem constitucional 
passa a ser o parâmetro geral do ordenamento jurídico – é a partir dela que os 
demais ramos do direito ganham legitimidade -> todo os ramos do direito devem 
ser constitucionalizados25; 

- ubiquidade constitucional: a constituição é onipresente e deve 
estar em todos os ramos do ordenamento jurídico; 

- filtragem constitucional: todo o sistema jurídico deve ser 
submetido ao filtro da constituição; 

- interpretação conforme a constituição: toda norma jurídica deve se 
pautar na constituição; 

- força normativa da constituição26: a norma constitucional deixa de ser um 
elemento político e passa a ser um elemento jurídico; 

- concretização de direitos fundamentais: busca pela realização prática dos 
direitos previstos na carta constitucional como forma de respeito à dignidade da 
pessoa humana; 

- judicialização da política e das relações sociais: tudo pode ser judicializado – 
ocorrendo um deslocamento de poder do Executivo e Legislativo ao Judiciário, 
passando este a ter maior protagonismo na vida social (é uma tendência 
mundial); 

- reaproximação do direito com a moral, ética, justiça e filosofia: o direito perde 
seu caráter de esterilidade pregado pelo positivismo (superação do paradigma 
cartesiano) – Ronald Dworking vai defender, por exemplo, a leitura moral da 
Constituição; 

- nova teoria das normas, das fontes e da interpretação: 

- teoria da norma: reconhecimento da força normativa dos 
princípios27 - os princípios podem ser utilizados como norma 
primária; 

- crítica: há, segundo Lênio Streck, um risco de tal 
estratégia desembocar no panprincipiologismo28 que, 
por sua vez, geraria um solipsimo29 e decisionismo 
indesejável30, culminando na ditadura do judiciário31;32 

                                                                                                                                                                              
VS funcionalismo VS ação significativa segundo Vives Antón). O giro ontológico linguístico causado por 
tal vertente é muito bem abordado pelo professor brasileiro Lênio Streck ao analisar as lições de Hans-
George Gadamer. 
25 Autêntica invasão das normas constitucionais (Riccardo Guastini). 
26 Tema muito bem abordado pelo jurista alemão Konrad Hesse. 
27 Defendendo tal posicionamento: Robert Alexy (Alemanha), Ronald Dworking (EUA) e Canotilho 
(Portugal). 
28 Compartilho de muitas das preocupações do professor Lênio. 
29 Com evidente “olhar para o eu”. 
30 Com a nefasta tendência de fazer da lei não um parâmetro, mas um “obstáculo a ser superado”. 
31 Sobre o tema, particularmente, sugiro a leitura da excelente obra do autor brasileiro: “O que é isto – 
decido conforme minha consciência?” A obra é fantástica e orienta o jurista quanto às fundadas 
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- teoria da fonte: o judiciário deve participar de forma mais ativa e 
efetiva da criação do direito (ex.: súmula vinculante; controle de 
constitucionalidade com efeito vinculante; teoria dos precedentes)33; 

- teoria da interpretação: há uma relativização dos métodos clássicos 
da hermenêutica e o surgimento de novos métodos de interpretação; 

- nova hermenêutica constitucional: 

- tópica -> Theodor Viehweg; 

- método hermenêutico concretizador -> Konrad Hesse; 

- metódica normativa estruturante -> Friedrich Muller; 

- método científico espiritual -> Rudolf Smend; 

- hermenêutica filosófica (fusão de horizontes) -> Hans-
George Gadamer; 

- teoria da integridade -> Ronald Dworking; 

- teorias da argumentação jurídica -> Robert Alexy; 

- observação: há um conjunto imenso de novas 
ferramentas para interpretação jurídica que vai muito 
além dos métodos clássicos; 

 

OVERRIDE & JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: 

- override: superação legislativa34; 

- acontece quando há uma reação legislativa à ação judicial e é realizada uma 
nova lei tratando de assunto considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário; 

- a ação, em tese, é possível, visto que o legislador (e sua função típica) não está 
vinculado decisão do STF -> fundamento da não fossilização; 

- observações interessantes: 

- o override explicita um determinado típico de prática ou postura: diálogos 
constitucionais ou institucionais; 

- segundo a teoria dos diálogos constitucionais ou institucionais 
(matiz canadense) entende que é possível diálogo entre os poderes, 
havendo um jogo de interação no qual um dos poderes pode decidir 
algo e o outro poder ou função pode modificar tal decisão35; 

- a última palavra do STF em relação à constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de determinada obra é precária, podendo ser 

                                                                                                                                                                              
preocupações de um modelo de hermenêutica jurídica sem referencial fechado – trata dos riscos da 
abertura interpretativa para a democracia. 
32 Nota do autor: maldito amor pela filosofia que me persegue e me faz errar questões que, para a 
imensa maioria, parecem óbvias... Maldição... (ou não)... 
33 Civil Law “flertando” com o Common Law. 
34 Reação legislativa; ativismo congressual. 
35 É possível que tal atividade desague em um “enfrentamento de poderes” – o clima bélico/jurídico não 
é desejável na arena democrática. Também é possível que tais diálogos gere um clima de debates 
argumentativos – fortalecendo a democracia. 
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revista pelo Poder Legislativo – que inauguraria um novo cenário de 
debates; 

- o STF já reconheceu a Teoria dos Diálogos Constitucionais ou Institucionais e 
também reconheceu o override; 

- ADI 5.105/2015: nesta ação direta de inconstitucionalidade o STF 
reconheceu o override, acabando por estabelecer um standart 
(padrão): 

- se a superação legislativa ocorreu via lei ordinária, tal 
norma nasce com presunção de inconstitucionalidade -> 
que pode ser superada por meio de um ônus 
argumentativo do legislador; 

- se o legislador opta por realizar uma Emenda 
Constitucional (override via emenda) tal norma nasce 
com presunção de constitucionalidade -> neste caso há, 
inclusive, mudança do parâmetro de controle de 
constitucionalidade; 

- exemplo: caso da vaquejada; 

- neste caso há uma decisão do STF sobre uma lei do estado do Ceará entendendo 
que a vaquejada é inconstitucional por causar maus-tratos aos animais envolvidos 
na prática; 

- posteriormente, via Lei Ordinária, o Congresso considera a Vaquejada um 
patrimônio cultural brasileiro -> tal lei nasce com presunção de 
constitucionalidade; 

- por meio da EC 96 o Congresso então considera a prática da vaquejada 
patrimônio cultura -> autêntico override -> presunção de constitucionalidade da 
emenda; 

 

A.D.O. TOTAL VS A.D.O. PARCIAL: 

- omissão total: o legislador não tratou do tema, estando em mora em relação ao poder/dever 
de legislar; 

- omissão parcial: existe lei, porém tal norma é incapaz de garantir eficácia ao direito 
fundamental previsto na Constituição; 

- A.D.O. parcial propriamente dita: é aquela em que a lei é insuficiente qualitativamente para 
viabilizar o exercício do direito previsto na Constituição; 

- A.D.O. parcial relativa: é aquela em que a lei é insuficiente quantitativamente – a lei, em 
termos de qualidade, é boa, mas não atinge todos que ela deveria atingir de forma a viabilizar 
o direito previsto na Constituição; 

 

ADPF AUTÔNOMA VS ADPF INCIDENTAL: 

- arguição autônoma: decorre de ato do poder público que fere ou ameaça de ferir preceito 
fundamental previsto na Constituição; 
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- arguição incidental36: decorre de incidente no controle difuso de constitucionalidade 
decorrente de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal que fere ou ameaça de ferir 
preceito fundamental previsto na Constituição -> decorre de controvérsias constitucionais no 
controle difuso de constitucionalidade; 

- ato do poder público na arguição autônoma: 

- ato normativo37: federal, estadual ou municipal; 

- ato administrativo: 

- ato judicial: decisões judiciais ilegítimas (que ferem preceito fundamental da 
Constituição) podem ser atacadas via ADPF – federal ou estadual; 

- objeto da arguição incidental: 

- ato normativo38: federal, estadual ou municipal; 

 

REGULAMENTAÇÃO DE ARTIGO CONSTITUCIONAL VS MEDIDA PROVISÓRIA: 

- conclusão: é possível a regulamentação de artigo constitucional via medida provisória desde 
que sejam respeitados os limites materiais para a medida provisória previstos na CRFB/88; 

- importante: é de extrema importância observar a série de limites impostos pelo 
ordenamento jurídico à edição de medidas provisórias – sempre considerando o déficit 
democrático de tal via (sem e efetiva participação pelo Poder Legislativo na discussão da 
norma produzida); 

- vedação: é vedada a regulamentação de norma constitucional por medida provisória se estar 
norma foi alterada por emenda constitucional entre janeiro de 1.995 e setembro de 2.001; 

 norma constitucional  alteração por EC (( EC 05  EC 32 ))  vedação à 
regulamentação via MP; 

 

IMUNIDADE PARLAMENTAR VS MANDATO MUNICIPAL: 

- a disposição de Lei Orgânica Municipal atribuindo imunidade a vereadores é inconstitucional; 

- previsão da mesma norma em Constituição Estadual = também é 
inconstitucional -> nesse sentido: STF; 

- vereadores não são dotados de imunidade formal em relação à prisão; 

- vereadores são dotados de imunidade material na circunscrição do Município (inviolabilidade 
civil e penal por opiniões, palavras e votos); 

 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO VS ENTENDIMENTO ATUAL DO STF39: 

- reinterpretação: artigo 102, §1º e 53, §1º da CRFB/88; 

- redução teleológica (Karl Larenz) ou técnica de dissociação (Riccardo Guastini) -> houve uma 
interpretação nova e restritiva das normas constitucionais no que tange à abrangência do foro 
por prerrogativa de função no ordenamento jurídico brasileiro; 

                                                            
36 Nasce das profundezas do controle difuso de constitucionalidade, servindo como antecipação de 
etapas. 
37 Inclusive anteriores à Constitução. 
38 Inclusive anteriores à Constitução. 
39 STF, A.P. 937/QO. 
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- tendência legislativa: sempre houve uma tendência da legislação brasileira em busca 
expandir o campo de incidência do foro por prerrogativa de função40; 

- atual entendimento do STF  a incidência da aplicação do foro por prerrogativa de função 
pressupõe a presença dos seguintes requisitos: 

- fato cometido durante o mandato (após a diplomação); 

- nexo lógico com o mandato (guardar relação com o mandato41); 

Observação: atualmente adota-se (corretamente) uma interpretação bastante 
restritiva do foro por prerrogativa de função; 

- perda do mandato no curso da ação penal: há um marco temporal delimitado pelo STF para 
a remessa ou não ao juízo de primeiro grau  fim da instrução processual42 (se já alcançado, 
permanece a demanda no STF / se ainda em curso a instrução processual, deve o processo 
“descer” ao primeiro grau); 

- elogios ao entendimento do STF: fixa um marco temporal objetiva + respeita o 
princípio da identidade física do juiz; 

- posição do STJ: desde junho de 2.018 – logo em seguida ao julgamento - a Corte Superior 
adota o entendimento da Corte Suprema; 

- exceção estabelecida pelo STJ: possiblidade de prática de crime comum que não 
tem relação com o exercício da função tendo o STJ como foro por prerrogativa de 
foro -> desembargador do tribunal de justiça43; 

 

MANDATO VS LIMITES À EMISSÃO DE OPINIÃO VS IMUNIDADE PARLAMENTAR44: 

- imunidade material: o STF tende adotar uma interpretação ampliativa da regra de imunidade 
material prevista como prerrogativa dos parlamentares; 

- a CRFB/88 determina que os parlamentares sejam invioláveis, civil e 
penalmente, por opiniões, palavras e votos (que tenham nexo/relação com o 
mandato); 

- particularmente, tenho uma opinião bem liberal em relação à extensão da 
imunidade material e a vejo como mecanismo de proteção ao debate na arena 
democrática; 

IMPORTANTE: o que deve ser observado é o nexo de ligação entre a ação do 
parlamentar com o exercício do mandato; 

- extensibilidade da imunidade à terceiros: a imunidade é personalíssima, não sendo extensível 
à assessores ou terceiras pessoas – a eficácia temporal da imunidade coincide com a duração 
do mandato; 

 

IMUNIDADES PARLAMENTARES VS RENÚNCIA: 

                                                            
40 A coincidência desta tendência com o histórico de excessiva leniência dos tribunais superiores em 
relação à prática de crimes por parlamentares é “mera coincidência”. 
41 Exemplo: corrupção passiva. 
42 Despacho determinando a apresentação das alegações finais. 
43 Entendeu a corte, do ponto de vista sistêmico, inconcebível que um juiz de direito julgue um 
desembargador. IMPORTANTE: a aplicação da exceção pressupõe a hierarquia administrativa de quem 
vai julgar e ser julgado, não se aplicando, por exemplo, se o desembargador for do TRT. 
44 Mesmo na situação do à época deputado Jair Bolsonaro, em que teria ele ofendido quilombolas, o STF 
privilegiou a defesa da imunidade material do parlamentar. 
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- é possível a renúncia de imunidades parlamentares? 

- NÃO! A imunidade parlamentar é uma decorrência lógica do exercício do 
cargo/mandato eletivo. Não é uma prerrogativa do parlamentar, mas decorre da 
função que ele exerce e privilegia sua posição como agente ativo do debate na 
arena democrática; 

- imunidades = atributo do cargo + preceito de ordem pública; 

- cargo de ministro de estado: caso um parlamentar opte por ser ministro de estado, ele, 
automaticamente, perde a imunidade material (embora não venha a perder o cargo de 
parlamentar – deputado licenciado no cargo de ministro); 

- cargo parlamentar + imunidades -> andam de mãos dadas – um é inerente ao outro; 

- STF, MS 25.579/05: há 14 (quatorze) anos o STF toma uma decisão interessante, afirmando 
que o deputado federal, quando assume o cargo de ministro, não carrega o bônus das 
imunidades, mas carrega o ônus de poder perder o cargo por quebra de decoro parlamentar 
em atos praticados enquanto ministro – famoso “Caso José Dirceu”45; 

 

GOVERNADOR DE ESTADO VS INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: 

- infração político administrativa nos termos da Lei 1.079/50;  

- órgão competente para julgamento: tribunal especial; 

- composição do tribunal especial: 5 deputados estaduais + 5 desembargadores = 
presidido pelo presidente do TJ (a norma não afronta o princípio do juiz natural46); 

- sanções: perda do cargo (impeachment) + inabilitação para o exercício de 
funções públicas por 5 (cinco) anos47; 

- se Presidente da República: 8 anos; 

STF – Súmula vinculante 46: qualquer legislação que envolva crime de responsabilidade deve 
ser federal, sob pena de usurpação de competência; 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL VS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA: 

- o presidente Lula decretou uma intervenção federal nos hospitais do município do Rio de 
Janeiro em função de grave comprometimento da ordem pública; 

- intervenção federal -> princípios: 

- princípio da excepcionalidade: a regra no federalismo é a autonomia do ente, 
sendo a intervenção uma técnica de caráter excepcional; 

- princípio da necessidade: inexistência de meios menos gravosos para 
reestabelecer o equilíbrio (ultima ratio); 

- princípio da taxatividade: o rol das situações que permite a intervenção é 
limitado aos casos previsto na Constituição; 

- princípio da temporalidade: a intervenção (decreto de intervenção) deve ter 
prazo certo e determinado; 

- procedimento: 

                                                            
45 Ministro da Casa Civil no governo Lula que perdeu o cargo sem nunca ter entrado na Câmara de 
Deputados: perdeu o cargo em função do mensalão e atos praticados enquanto ministro da Casa Civil. 
46 Já existe a previsão do tribunal prevista na Lei 1.079/50 antes da ocorrência do fato. 
47 Regra aplicável ao Governado de Estado – cinco anos. 
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- incisos I, II, III e V do artigo 34 da CRFB/88: intervenção decretada de ofício após 
oitiva dos Conselhos da República e Conselho da Defesa Nacional48; 

- incisos IV do artigo 34 da CRFB/8849: depende de solicitação do Poder 
Legislativo ou Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Poder 
Judiciário via STF -> é feita a requisição (STF) ou solicitação (Executivo + 
Legislativo) ao Presidente da República; 

- requisição: o presidente é obrigado a decretar a intervenção; 

- solicitação: cabe análise pelo presidente que decidirá pela 
intervenção ou pela não intervenção; 

- incisos VI do artigo 34 da CRFB/88: traz duas hipóteses: 

- descumprimento de ordem judicial: depende de requisição do STF, 
STJ ou TSE para o presidente da república (ordem do STF -> 
requisição do STF; ordem do STJ -> requisição do STJ; ordem do TSE -
> requisição do TSE); 

- decisão de outros órgãos do Poder Judiciário = STJ 
(matéria infraconstitucional) + STF (matéria 
constitucional); 

- inexecução de lei federal: provimento do STF em representação do 
Procurador Geral da República (PGR); 

- hipótese regulamentada pela lei 12.562/11; 

- competência para decretação: presidente da república 
-> depois do provimento do STF o presidente da 
república deverá decretar a intervenção; 

- incisos VI do artigo 34 da CRFB/88: descumprimento de princípios 
constitucionais sensíveis; 

- descumprimento das alíneas: a + b + c + d + e; 

- depende de provimento do STF em representação do Procurador 
Geral da República (PGR); 

- hipótese regulamentada pela lei 12.562/11 -> há uma diferença em 
relação à inexecução de lei federal -> neste caso aqui a ação do PGR é 
a ADI Interventiva; 

-> depois do provimento do STF o presidente da república deverá 
decretar a intervenção; 

- procedimento da intervenção VS procedimento realizado na prática no Rio de Janeiro: 

- a intervenção sempre se dá do ente mais amplo para o ente mais restrito (União 
-> Estados e DF; Estados -> Município50); 

- o decreto de intervenção do presidente da república51 deve conter: 

- delimitação do objeto da intervenção; 

                                                            
48 A decretação realizada por Michel Temer não foi anulada em razão de não ter ouvido os citados 
conselhos. 
49 Garantir a independência dos poderes. 
50 A intervenção per saltum é PROIBIDA. A União somente pode intervir em Município localizado em 
Território Federal (hipótese inexistente atualmente). 
51 Em todas hipóteses ele é o responsável pela decretação – seja por solicitação ou requisição. 
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- condições; 

- termo; 

- limite; 

- prazo; 

- nomeação de interventor (se couber52); 

- decreto presidencial VS controle pelo Congresso Nacional: 

- o decreto de intervenção passa pelo controle legislativo -> encaminhamento em 
24 horas para controle político do Congresso; 

-> aprovação: intervenção continua; 

-> reprovação: intervenção interrompe; 

EXCEÇÃO: nas hipóteses dos incisos VI e VII (envolvem ação direta do Poder 
Judiciário) é desnecessário o controle político; 

- controle judicial: 

- em regra o controle do decreto é apenas político -> pode haver 
controle jurisdicional em caso de descumprimento do procedimento 
previsto na Constituição; 

- STF, MS 2.5295/05: 

- julgando o caso concreto (intervenção federal no Município do Rio de Janeiro 
realizada pelo presidente Lula) o STF entendeu que restaram descumpridas várias 
normas constitucionais: 

- intervenção direta da União em Município (não integrante de 
território federal); 

- artigo 34, inciso III (grave comprometimento da ordem pública) 
necessita de controle do Congresso Nacional (controle político); 

- ausência de prazo determinado; 

- pelos motivos citados o STF, de forma unânime, rechaçou a intervenção 
realizada pelo presidente Lula; 

- intervenção: Estado  Município: 

- aplica-se a mesma normatividade tendo como parâmetro interpretativo o 
princípio da simetria; 

-> Súmula 637 do STF:  

- não cabe recurso extraordinário de decisão de Tribunal de Justiça que defere 
pedido de intervenção estadual em Município; 

- intervenção estadual  Município  Recurso Extraordinário  NÃO CABE; 

 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE VS SIMULTANIEDADE DE “AÇÕES” CONSTITUCIONAIS: 

- simultaneidade de processos: ADI contra lei estadual (STF) + ADI contra lei estadual (TJ); 

- STF, ADI 3.482/06  segundo entendimento do STF, em caso de simultaneidade de ADI´s 
(uma a ser julgada pelo STF e uma pelo TJ Estadual) a ADI Estadual deve ser suspensa no TJ até 
a decisão da ADI no STF; 

                                                            
52 General Braga Neto foi nomeado interventor pelo Presidente Michel Temer no caso da intervenção 
Federal no Estado do Rio de Janeiro – no âmbito da segurança pública. 
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- simultaneidade  consequência  suspensão da ADI Estadual  até 
julgamento da ADI no STF; 

- provimento: a lei estadual é inconstitucional perante à CRFB/88, havendo 
efeitos erga omnes e vinculante, sendo inválida a lei  perda de objeto da ADI 
Estadual; 

- improvimento: o STF julga tendo a CRFB/88 como parâmetro e é considerada 
constitucional perante tal parâmetro  o Tribunal de Justiça Estadual dá 
prosseguimento ao julgamento da ADI Estadual uma vez que perante tal 
parâmetro a lei pode ser inconstitucional – em casos onde há distinta 
regulamentação a CRFB/88 e Constituição Estadual; 

PROBLEMA: ADI Estadual julgada antes da decisão do STF; 

- STF, ADI 3.659/18: na referida ação direta de inconstitucionalidade o STF 
entendeu que caso a ADI Estadual seja julgada antes da ADI junto ao STF, deve ser 
observada a seguinte regra: 

- TJ entende que a lei é constitucional -> ADI julgada improcedente -
> o STF vai analisar a lei estadual em face da CRFB/88; 

- TJ entende que a lei é constitucional -> ADI julgada procedente -> a 
lei estadual é considerada inconstitucional perante a Constituição 
Estadual: para que a ADI no STF venha a perder o objeto são 
necessários dois requisitos: 

- provimento da ADI Estadual junto ao TJ; 

- inconstitucionalidade por incompatibilidade 
unicamente com a Constituição Estadual53; 

 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE VS SENTENÇAS INTERMIDIÁRIAS: 

- sentenças intermediárias54: 

- sentenças que devido a fatores econômicos, políticos, sociais ou jurídicos 
flexibilizam o dogma de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos – vão além da mera declaração de inconstitucionalidade ou de 
constitucionalidade, rompendo com a lógica do “ou 8 ou 80”; 

- rompimento da lógica binária de declaração de constitucionalidade; 

- sentenças aditivas: 

- são aquelas em que o tribunal entende que a norma é inconstitucional por 
insuficiência e em vez de invalidá-la o tribunal acrescenta conteúdo a esta norma 
(incrementa a norma) tornando-a suficiente e constitucional; 

- exemplo hipotético: norma que prevê a presença apenas do Ministério Público 
no interrogatório do réu – ignorando a presença do advogado; 

- Súmula 339 do STF (Súmula Vinculante 37): não cabe ao Poder Judiciário 
aumentar vencimento de servidores sob o fundamento da isonomia; 

- tendências: o neoconstitucionalismo traz uma tendência clara de ampliação do 
espaço jurídico e, consequentemente, do poder do Judiciário, incentivando a 

                                                            
53 Sob pena de usurpação de competência do STF – somente a Corte Suprema pode fazer o controle de 
Constitucionalidade Concentrado e Abstrato tendo a CRFB/88 como parâmetro. 
54 Também chamadas de sentenças manipulativas na Itália. 
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judicialização da política e um ativismo judicial que vai além dos limites clássicos 
impostos à atividade jurisdicional – o próprio STF tem tomado decisões com 
efeitos aditivos em alguns mandados de injunção (ex.: direito de greve do servidor 
pública sem norma regulamentar + ADFP 54 e a interrupção terapêutica da 
gravidez de feto anencefálico + ADO 26 e a tipificação via jurisdicional do crime de 
transfobia e homofobia55); 

- sentenças substitutivas: 

- são aquelas decisões em que o tribunal entende que a norma é inconstitucional 
e invalidade a norma e substitui por outra que ele entende adequada e 
constitucional; 

- tal técnica é ainda mais radical que a sentença aditiva, visto que o tribunal retira 
a incidência de uma norma aplicável e entende correto a subsunção de outra 
norma – há o exercício de duas atividades na conduta do tribunal; 

- exemplo: reconhecimento, por parte do STF, da inconstitucionalidade da pena 
prevista para o artigo 273 do CP e aplicação da Lei de Drogas (Lei 11.343/06) ao 
referido tipo penal; 

 - sentenças de inconstitucionalidade progressiva/de apelo56: 

- são aquelas decisões em que o tribunal declara que a norma é constitucional, 
mas está em vias de se tornar inconstitucional – em tais sentenças a incidência do 
fator tempo fará com que a decisão ainda constitucional se torne inconstitucional; 

- há um apelo ao legislador no sentido de que sejam realizadas as medidas 
necessárias para evitar que a lei se torna inconstitucional; 

- exemplos: HC 70.514 e RE 147.776. O habeas corpus tratou do prazo em dobro 
para a defensoria pública recorrer no âmbito do processo penal reconhecendo a 
inconstitucionalidade progressiva da norma que prevê prazo em dobro, afirmando 
que assim que a defensoria pública tiver devidamente estrutura, tal prazo será 
inconstitucional. Já o recurso extraordinário citado teve como objeto a questão 
atinente ao artigo 64 do CPP que estabelecia as circunstâncias em que o 
Ministério Público poderia defender os hipossuficientes. Nesta ocasião o STF 
entendeu que aquela previsão ainda era constitucional, mas se tornaria 
inconstitucional na medida que a Defensoria Pública fosse regularmente 
estruturada; 

- sentenças de aviso57: 

- são aquelas decisões em que o tribunal sinaliza e explicita uma mudança de 
entendimento para o futuro que não atinge o caso sob julgamento; 

- o tribunal não muda o posicionamento na sentença em que ele analisa o caso, 
mas sinaliza que mudará a orientação adotada dali em diante (efeitos 
prospectivos); 

                                                            
55 A ampliação do conceito de crime de racismo por parte do STF – embora politicamente correta – 
afronta toda a sistemática norteadora da aplicação do direito repressivo. É, no meu entender, um 
verdadeiro absurdo penal – do ponto de vista técnico-jurídico, sem levar em conta o mérito e o acerto 
da punição em si de tais práticas (que, por acaso, concordo). A discordância se dá com a via de criação 
do tipo – via jurisdicional – e não com o mérito da punição; 
56 Também conhecida como sentença de apelo ou de declaração de constitucionalidade de lei ainda 
constitucional – constitucionalidade provisória. 
57 Tem afinidade com o tema do signaling e do prospective overruling da teoria dos precedentes – matiz 
norte américa (anglo-saxã). 
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- exemplo: STF, RE 630.733/13 -> neste recurso extraordinário a Suprema Corte 
adotou uma sentença de avisa. No caso em tela estava em discussão a segunda 
chamada em teste de aptidão física para concurso público. O STF era favorável á 
existência de segunda chamada em teste de aptidão, mas neste julgado entendeu 
que não é possível a realização de tal teste, sinalizando a mudança de orientação 
neste sentido. Ocorre que a mudança não foi aplicada para o caso em tela e a 
sinalização de mudança de entendimento ocorreria nos próximos casos que 
fossem submetidos à corte58; 

 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE VS PRINCÍPIO DA PARCELARIDADE: 

- princípio da parcelaridade: é a possibilidade do Poder Judiciário declarar a 
inconstitucionalidade de palavras ou expressões de textos normativos; 

- posição do STF: adota o princípio da parcelaridade em seus julgados; 

IMPORTANTE: o artigo 66, §2º da CRFB/88 é claro em proibir ao chefe do Poder Executivo a 
supressão de palavras destacas na ocasião de veto parcial. O veto parcial deve incidir em texto 
integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea59; 

 

INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO: 

- também chamada de inconstitucionalidade consequencial, se refere à possibilidade do STF 
declarar a inconstitucionalidade da norma objeto do pedido e de outras normas nele não 
constante em virtude da correlação, conexão ou interdependência entre elas; 

- a inconstitucionalidade por arrastamento pode ser feita em relação a artigos de uma mesma 
lei ou também de lei distintas. Ainda é possível a inconstitucionalidade por arrastamento em 
relação a decreto regulamentar; 

- Exemplo: decreto regulamentar do Chefe do Executivo (art. 84, IV, da CF/88), 
editado para dar fiel cumprimento a uma lei. O decreto é ato normativo 
infralegal, secundário, não pode inovar o ordenamento jurídico; existe tão-
somente em razão da lei. Caso seja pedido em uma ADI a declaração de 
inconstitucionalidade da lei, mas sem qualquer menção ao decreto, mesmo 
assim o STF poderá, por arrastamento ou atração, declarar inconstitucional o 
decreto, pois sem a lei ele perderá completamente o sentido60. 

 

MANDADO DE INJUÇÃO E CONCRETUDE DA DECISÃO: 

- corrente concretista: 

- em caso de deferimento do mandado de injunção, tal corrente 
viabiliza/implementa o exercício do direito até a superveniência de norma 
regulamentadora; 

- corrente concretista direta: 

                                                            
58 Importante que em 2.018 o STF abrandou o rigor da sua orientação e decidiu de forma benevolente 
em relação às mulheres grávidas (exceção que permite a realização de segunda chamada em teste de 
aptidão física em concurso público). 
59 Se tal prática fosse permitida seria cabível ao Poder Executivo manipular o resultado da atividade 
legislativa. 
60 Exemplo retirado de https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/352740767/o-que-consiste-a-
inconstitucionalidade-por-arrastamento. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10628446/artigo-84-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10695563/inciso-iv-do-artigo-84-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/352740767/o-que-consiste-a-inconstitucionalidade-por-arrastamento
https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/352740767/o-que-consiste-a-inconstitucionalidade-por-arrastamento
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- em caso de deferimento do mandado de injunção tal corrente viabiliza a 
implementação do direito de forma imediata; 

- corrente concretista intermediária: 

- em caso de deferimento do mandado de injunção há a concessão de prazo para 
o poder público suprira a mora – esgotado o prazo sem suprimento da mora, deve 
o direito ser implementado pelo Poder Judiciário até que seja suprida a omissão; 

- o artigo 8º da Lei 13.300/16 (Lei do Mandado de Injunção) adotou 
expressamente tal corrente -> regra (artigo 8º, incisos I e II); 

- exceção: caso já tenha existido mandado de injunção anterior e o poder público 
não tiver suprido a mora, pode ser adotada a corrente concretista direta por 
exceção (artigo 8º, parágrafo único); 

- corrente concretista geral: 

- em caso de deferimento do mandado de injunção há viabilização ao exercício de 
direito de forma erga omnes; 

- exceção: poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão 
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou 
da prerrogativa objeto de impugnação (artigo 9, §1º); 

- corrente concretista individual: 

- em caso de deferimento do mandado de injunção há viabilização ao exercício de 
direito apenas para as partes; 

- regra: como regra a norma adota a corrente concretista intermediária com 
efeito para as partes – eficácia subjetiva limitada às partes (artigo 9º); 

- corrente não-concretista: 

- em caso de deferimento do mando de injunção não há viabilização para 
exercício do direito objeto da impetração -> tal corrente retira a eficácia prática 
do mandado de injunção, fazendo com que este remédio constitucional sirva 
apenas para informar aos poderes públicos sobre a mora legislativa; 

- STF, MI 107/90: na ocasião deste julgamento foi a tese que prevaleceu na 
Suprema Corte -> posteriormente a tese foi superada (em 2.007, com a adoção da 
tese concretista na avalição do direito de greve do setor público); 

 

INELEGIBILIDADE REFLEXA POR CASAMENTO: 

- Súmula Vinculante 18 do STF: determina que a dissolução de um vínculo conjugal no curso do 
mandato não afasta a inelegibilidade do artigo 14, §7º da CRFB/88; 

- importante: saber o motivo da extinção da inelegibilidade (se por morte) ou não. Segundo o 
próprio STF a súmula não se aplica no caso de falecimento do cônjuge – o telos da súmula é 
evitar fraudes ao sistema de inelegibilidade; 

 

CLÁUSULA FULL BENCH (RESERVA DE PLENÁRIO61) E APLICABILIDADE: 

- cláusula de reserva de plenário VS Turmas Recursais dos Juizados Especiais:  

                                                            
61 Artigo 97 da CRFB/88 determinando que a declaração de inconstitucionalidade nos tribunais 
brasileiros se dê por maioria absoluta de votos pelo pleno ou órgão especial. 
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- a ideia é dar maio amplitude ao debate envolvendo a constitucionalidade da 
norma jurídica; 

- NÃO é aplicada a regra da cláusula de reserva de plenário às turmas recursais 
do juizado especial; 

- turma recursal: é órgão de primeiro grau, não se trata de tribunal; 

- informações sobre a cláusula de reserva de plenário: 

- turmas ou câmaras de tribunais: não podem reconhecer a inconstitucionalidade 
nem afastar a aplicação da norma em função da sua colisão com a Constituição = 
devem respeitar a cláusula de reserva de plenário; 

- Súmula Vinculante 10 do STF: viola cláusula de reserva de plenário decisão de 
órgão fracionário do tribunal que, mesmo sem reconhecer expressamente a 
inconstitucionalidade da norma, afasta sua aplicação no caso concreto62; 

- exceção: prevista no § único do artigo 949 do CPC/15  casos em 
que o pleno, órgão especial ou o próprio STF já enfrentou a questão; 

- é permitido às turmas e câmaras: 

- reconhecer a constitucionalidade: no caso de reconhecimento de 
constitucionalidade da norma não é necessária a aplicação da regra 
da reserva de plenário  princípio da presunção da 
constitucionalidade dos atos normativos; 

- aplicar a interpretação conforme a Constituição  a norma é 
mantida no ordenamento (a norma é salva) razão pela qual se 
equipara a uma declaração de constitucionalidade; 

- juízo de não-recepção63  embora haja repercussão geral 
reconhecida no STF, ainda se entende possível a realização de juízo 
de não-recepção – que difere da declaração de inconstitucionalidade; 

- não aplicação por ausência de subsunção fática da norma ao caso 
 a turma ou câmara pode entender que a norma não é aplicável 
naquele caso em concreto; 

- posição do STF sobre o tema: 

- importante: o STF também deve obedecer à cláusula de reserva de plenário; 

- exceção à aplicação da cláusula de reserva de plenário: 

- artigo 949, § único do CPC: quando já houver julgamento do pleno 
ou do órgão especial no tribunal, descabido submeter a matéria ao 
pleno – não se aplica a cláusula de reserva de plenário; 

- o STF, por interpretação do seu regimento interno, desde 2.010, 
entende que em grau de Recurso Extraordinário a turma pode 
reconhecer a inconstitucionalidade sem necessidade de 
obrigatoriamente encaminhar a questão ao pleno64; 

 

                                                            
62 Deixar de aplicar a norma por entendê-la inconstitucional é a mesma coisa que declarar a 
inconstitucionalidade da norma. 
63 É possível entender a não-recepção como simples revogação – norma posterior revoga a norma 
anterior. 
64 STF, RE 361.829 EDcl. 
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MODELOS DE DELIBERAÇÃO DAS CORTES – PER CURIAM VS SERIATIM: 

- modelo per curiam:  

- é um modelo que tem como grande exemplo atual a Alemanha; 

- neste modelo a deliberação do tribunal se explicita em um texto único – o 
resultado da deliberação se expressa como a opinião do tribunal; 

- o texto final expressa a opinião do tribunal; 

- o modelo americano também se parece com este modelo; 

- modelo seriatim65: 

- modelo adotado pelo STF no Brasil66; 

- é o modelo em que as deliberações são estabelecidas pelo tribunal em um texto 
composto com a somatória dos votos dos membros do tribunal; 

- todos os julgadores votam e a soma da votação (maioria e minoria) determina a 
decisão; 

- há um agregado de posições individuais; 

- no acórdão também consta os votos vencidos; 

Observação: há uma decisão absurda do STF de 2.017 – havia apenas nove ministros (com 8 já 
pode ter julgamento de ADI), sendo que ao final houve 5 (cinco) votos favoráveis à 
procedência da ADI e 4 (quatro) votos contra  neste caso não existe efeitos erga omnes nem 
efeitos vinculantes, visto que não alcançou o mínimo exigível para declaração de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade (seis votos – segundo a lei 9.868/99). A decisão 
não decidiu nada; 

 

TRANSCONSTITUCIONALISMO: 

- é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas (ordem estatal, ordem internacional, ordem 
transnacional e ordem supranacional) em torno dos mesmos problemas de natureza 
constitucional; 

- ocorre quando ordens jurídicas diversas (diferenciadas) passam a enfrentar as mesmas 
questões de natureza constitucional; 

- STF, ADPF 101/09: importação e produção de pneus usados; 

- o STF é chamado a enfrentar o tema – que também estava sendo enfrentado no 
Mercosul, na União Européia (supranacional), na OMC (transnacional), na 
Organização Mundial do Meio Ambiente e na OMS; 

- ordens jurídicas diversas passam a enfrentar ao mesmo tempo as mesmas 
questões de natureza constitucional; 

- a ideia de transconstitucionalismo é muito parecida com a ideia de globalização -> aplicada 
ao direito a globalização adquire natureza de transconstitucionalismo67; 

- o transconstitucionalismo advoga a ideia de um constitucionalismo transversal; 

- doutrina desenvolvida no Brasil pelo professor Marcelo Neves; 

PERGUNTA: Qual ordem deve prevalecer no embate? 

                                                            
65 Em série. 
66 Vez que há deliberação aberta, pública e em série. 
67 Ou interconstitucionalidade (Portugal). 
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RESPOSTA: o professor Marcelo Neves advoga a ideia que não há uma definição prévia e 
absoluta sobre a norma que deve prevalecer. Deve m haver diálogos constitucionais – pontes 
de transição – entre as várias ordens, em uma lógica de abertura, não de fechamento. Quanto 
mais houver conversação constitucional entre as ordens jurídicas, maiores as chances de 
decisões justas e legítimas; 

 

RETROATIVIDADE DO LAPSO TEMPORAL DE INELEGIBILIDADE DA LEI DA FICHA LIMPA: 

- o STF, em 2.018, enfrentou o tema da retroatividade da Lei de Ficha Limpa no que tange à 
inelegibilidade de oito anos por condenação colegiada em data anterior à vigência da lei; 

- posição do STF: ainda que a condenação tenha sido realizada antes da entrada em vigor da 
Lei da Ficha Limpa (LC 135/10) deve ser aplicada no que tange ao requisito negativo de 
inelegibilidade – aplica-se então o prazo previsto na LC 135/10 mesmo em relação a eleições 
anteriores (a condenação age como requisito negativo que vai impedir o candidato a registrar 
a candidatura); 

- aplica-se a retroatividade inautêntica: não é, propriamente, uma retroatividade. O requisito 
negativo surge com a nova lei e pode atingir atos pretéritos; 

- o raciocínio deve ser este: o cumprimento das condições de elegibilidade deve se dar de 
acordo com a legislação vigente no momento em que se pede o registro da candidatura; 

 

ADPF VS ACORDO: 

STF, ADPF 165/1868: segundo o Supremo é totalmente possível o acordo ocorrido dentro de 
um procedimento de controle de constitucionalidade em abstrato (ex.: ADPF); 

- resumindo: mesmo dentro de um processo de índole objetiva é possível a 
existência de acordo; 

- condição: a possibilidade está condicionada à demonstração da existência, no feito, de um 
conflito intersubjetivo subjacente que comporte solução por meio de autocomposição69; 

 

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: 

- é a possibilidade do Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de um “estado de 
coisas” em vez da declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 

- neste caso o judiciário tem como alvo o plano ôntico, não o deôntico70; 

- surgimento da teoria: Tribunal Constitucional Colombiano; 

- motivo: quadro de violação generalizada, sistemática e massiva de direitos fundamentais71; 

- há a possibilidade de litígios estruturais72: litígios complexos que demandam a participação 
de todos os poderes e também da sociedade – impossíveis de serem resolvidos com uma 
decisão autoritária de um tribunal; 

                                                            
68 Ano do julgamento. 
69 Não se trata de defender nenhuma tese jurídica defendida pelas partes. O objeto do acordo é a 
questão inerente ao conflito intersubjetivo subjacente ao litígio. 
70 Mira realidade, não na previsão legal. 
71 Há uma violação conjuntural de direitos fundamentais. 
72 O processo coletivo estrutural foi cobrado na última prova do MPMG. 
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- resolução do problema: se pressupõe uma solução comunicativa73 através de um diálogo 
aberto para a sociedade e para vários atores sociais, buscando, conjuntamente, uma forma 
cooperativa de solução e superação da situação violadora; 

- planos: 

- plano dos fatos: constata-se não apenas uma proteção deficiente, mas uma 
violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, atingindo número 
considerável de pessoas – há um menoscabo à atividade concretizadora dos 
direitos fundamentais normativamente previstos; 

- planos dos fatores: falta de coordenação entre os poderes para enfrentar a 
problemática e impedir a violação de direitos fundamentais (políticas públicas + 
orçamento + investimento + necessidades sociais) -> tais fatores geram falhas 
estatais estruturais; 

- planos dos remédios: será necessário o envolvimento de uma pluralidade de 
agentes na busca da superação do estado de violação massiva de direitos 
fundamentais. Devem os atores agir pautados numa concepção cooperativa para, 
de forma estrutural, buscarem soluções factíveis e progressivas para a resolução 
das falhas estruturais existentes; 

- Colômbia -> casos paradigmáticos: 

- sistema penitenciário colombiano que foi reconhecido pela corte como 
inconstitucional74; 

- deslocamento forçado de pessoas devido à violência urbana75; 

- estado de coisas inconstitucionais no direito brasileiro76: 

- na ADPF 347 (interposta pelo PSOL) o objetivo era declarar o sistema 
penitenciário brasileiro como estado de coisas inconstitucional devido à violação 
massiva de direitos fundamentais em desfavor dos presos; 

- tal ADPF inaugurou o debate (já existente na Corte Constitucional Colombiana) 
no Brasil; 

- o STF concedeu liminar para três dos nove pedidos realizados pelo impetrante: 
pode ser afirmado que a suprema corte reconheceu o estado de coisas 
inconstitucionais do sistema carcerário brasileiro; 

 

REGIME DE URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS: 

- a CRFB/88, no artigo 62, prevê o regime de urgência no âmbito de tramitação das medidas 
provisórias; 

                                                            
73 Jurgen Habermas. 
74 Neste caso o Tribunal Constitucional Colombiano, de forma autoritária, se apoderou do espaço de 
debate e começo a expedir ordens desarrazoadas. Tal forma de resolução não prospera em caso de 
problemas estruturais. Como, de fato, não prosperou. 
75 Neste caso a corte Colombiana encontrava-se mais madura – experiência do caso anterior – e 
entendeu que ordens autoritárias não resolveria o problema. Entendeu a corte que a resolução de um 
problema estrutural necessitava de uma resolução dialogal, com debate aberto de vários atores 
responsáveis pela implantação de políticas públicas. Ao que parece, a corte percebeu o óbvio: não se 
combate a fome com caneta e papel. 
76 Lembre-se sempre ao analisar: fatos + fatores + remédios. 
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- segundo o artigo, após o 45º77 dia de tramitação na casa na qual a M.P. estiver, 
ela entra em regime de urgência e todas as matérias ficaram paralisadas até a 
votação da M.P.; 

- a medida provisória pode ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias pelo chefe do Poder 
Executivo; 

- a interpretação literal do artigo previsto na Constituição causa transtornos ao andamento do 
processo legislativo no Congresso Nacional; 

- solução possível: a medida provisória “tranca a pauta” apenas dos projetos de leis ordinárias 
que tratam matérias não vedadas em sede de medida provisória  o raciocínio tem lógica: 
tranca-se a pauta apenas das matérias possíveis de serem tratadas via medida provisória; 

- Informativo 870/17 do STF  a corte deu interpretação conforme a Constituição 
para projeto de lei ordinária em matéria possível de ser tratado via medida 
provisória; 

 

INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE VS STF: 

- tipo tradicional de inconstitucionalidade superveniente: o STF não adota a possibilidade, 
explicando que no caso da Constituição colidir com uma norma anterior ocorre o fenômeno da 
não-recepção (para alguns, revogação); 

- a não recepção pode ocorre com uma Nova Constituição ou com uma Nova 
Emenda Constitucional; 

- tipo especial (contemporâneo) de inconstitucionalidade superveniente: admitida pelo STF  
ocorrerá inconstitucionalidade superveniente em virtude da mudança de contexto fático-
jurídico; 

- novos fatores, sejam econômicos, políticos, sociais ou jurídicos tornam a norma 
que anteriormente era constitucional, inconstitucional; 

- exemplo: caso da LOAS, que foi questionada pela ADI 1.232, julgada em 1.998, 
ocasião na qual o STF afirma que a LOAS é constitucional. Em 2.013 o STF é 
chamado a julgar, em recurso extraordinário e reclamação, a julgar novamente o 
tema. Nesta ocasião o STF muda de entendimento, passando a entender que o 
artigo 20 da LOAS é inconstitucional. Fundamentou o STF no fato de muita coisa 
ter sido mudada neste intervalo de tempo – tendo havido inclusive uma melhora 
gradativa das condições econômicas da população no geral; 

 

RECEPÇÃO MATERIAL VS DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO: 

- institutos da dinâmica constitucional – tratamento da norma constitucional no decorrer do 
tempo e sucessões de ordenamentos jurídicos; 

 

RECEBIMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS POR MINISTRO DE ESTADO: 

- em um determinado caso um Ministro de Estado recebeu valores não declarados de uma 
grande construtora e os aplicou (sem declarar) em campanha. No caso concreto o Ministro 
praticou os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também o crime do artigo 350 
do Código Eleitoral; 

                                                            
77 O regime de urgência vai do dia 46 ao dia 60. 



FESMPMG – SUPERINTENSIVO – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2ª FASE – DIREITO 
CONSTITUCIONAL – BERNARDO GONÇALVES 

27 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 27 
 

- a pergunta que foi cobrada nesta situação foi a seguinte: de quem seria a competência para 
julgar? O tema chegou em 2019 ao STF que, então decidiu sobre o tema; 

- há dois crimes de competência da justiça federal comum: lavagem de dinheiro + 
corrupção passiva; 

- há um crime eleitoral: o famoso “caixa dois”; 

- decisão do STF: entendeu a Suprema Corte que a competência para julgar todos os crimes 
ocorridos neste caso é da Justiça Eleitoral – decisão que, inclusive, foi objeto de forte crítica da 
imprensa e da doutrina  o STF entende que a competência da Justiça Eleitoral atrai a 
competência para o julgamento dos crimes que lhe são conexos (de competência da justiça 
comum federal ou estadual); 

- fundamentação do STF: artigo 35, inciso II do Código Eleitoral + artigo 78, inciso 
IV do Código de Processo Penal + artigo 109, inciso IV da CRFB/88 + artigo 121 da 
CRFB/88; 

- segundo a decisão do STF não há, neste caso, possibilidade de 
desmembramento; 

- competência para definir se existe ou não a conexão: a definição se existe ou não conexão no 
caso concreto é a própria Justiça Eleitoral, ou seja, compete a ela decidir se existe ou não 
conexão entre o crime eleitoral e o crime comum. Neste sentido o entendimento do STF; 

 

DEPUTADO FEDERAL VS CAIXA DOIS VS REELEIÇÃO: 

- em um caso concreto um deputado federal recebeu doações ilegais não contabilizadas (crime 
de caixa dois – artigo 350 do Código Eleitoral) para campanha, sendo reeleito após o 
recebimento de tais doações; 

- competência para julgamento do crime cometido pelo deputado federal: Justiça Eleitoral ou 
STF? 

- é importante lembrar que há uma interpretação restritiva do foro por 
prerrogativa de função realizada pelo STF: o foro por exercício de função de 
parlamentares só existirá se o crime for praticado no mandato e tendo relação 
com ele78; 

- há, no caso acima, um novo mandato e a prática de crime antes de diplomação 
para o mandato atual, em exercício de mandato anterior  o STF, no Informativo 
933, vai afirmar que no caso de doação ilegal destinada à campanha de reeleição, 
não perde o caráter de crime relacionado ao mandato do parlamentar o fato do 
crime ter se dado em mandato anterior, afinal, o crime possibilitou ao candidato a 
própria reeleição. Neste caso, segundo a Suprema Corte, a competência para 
julgamento do crime é do STF; 

 parlamentar  caixa dois  reeleição  competência do STF para julgar  
mesmo que o reeleito esteja em outro mandato; 

IMPORTANTE: o STF entendeu que não importa o fato do delito tenha sido 
praticado no mandato anterior, bastando para fixar sua competência que a atual 
diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta à reeleição; 

QUESTÃO: caso o deputado não seja reeleito? Neste caso a competência deve ser 
deslocada para a Justiça Eleitoral; 

 

                                                            
78 O tema foi decidido em maio de 2.018 no julgamento da AP 937 Q.O. 
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LEI 8.008/18 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

- a Lei 8.008/18 do Estado do Rio de Janeiro trouxe um programa de atenção especial às 
vítimas de estupro; 

- segundo tal lei sempre que a mulher vítima de crime sexual for maior de 18 (dezoito) anos ela 
deverá preferencialmente ser examinada por médico legista do sexo feminino; 

- se a mulher vítima de crime sexual for menor de 18 (dezoito) anos ela deverá 
obrigatoriamente ser examinada por médico legista do sexo feminino; 

- a PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a citada lei alegando que tal 
obrigatoriedade possui basicamente dois vícios de inconstitucionalidade: 

- inconstitucionalidade formal (nomodinâmica): viola competência privativa da 
União para legislar sobre direito processual penal; 

- inconstitucionalidade material (nomoestática): tal lei ofende o direito das 
crianças e dos adolescentes do acesso à justiça e também o princípio da proteção 
integral e da prioridade absoluta – a restrição absoluta de exame realizado por 
homem pode inviabilizar a realização do exame pericial em tempo adequado; 

- decisão do STF: não há inconstitucionalidade formal na lei, visto não tratar ela de matéria de 
processo penal, mas de procedimento em matéria processual penal, competência concorrente 
à luz do artigo 24, inciso XI da CRFB/88. Os princípios da proteção integral e da prioridade 
absoluta sofreria risco seríssimo de ataque tendo em vista a existência, de fato, de poucas 
legistas do sexo feminino, podendo gerar riscos à persecução penal. Assim entendeu o STF que 
quando a norma determina uma obrigatoriedade do perito médico legista ser do sexo 
feminino há um conflito com a proteção integral, prioridade absoluta e acesso à justiça, 
havendo inconstitucionalidade material na norma. A medida é salutar para proteção das 
crianças do ponto de vista deontológico, mas na prática pode retardar a realização dos 
exames. 

- o STF então fez uma interpretação conforme a Constituição para dizer que o §3º 
do artigo 1º da Lei 8.008/18 do Estado do Rio de Janeiro será considerada 
constitucional desde que interpretada que a obrigatoriedade é condicionada ao 
não retardamento ou geração de prejuízo à diligência; 

- a decisão do STF foi dada em sede cautelar: em regra, nos termos do artigo 11 da Lei 
9.868/99, as decisões cautelares em sede de controle concentrado de constitucionalidade tem 
efeito ex nunc. No caso, excepcionalmente, o Supremo concedeu efeitos ex tunc à decisão 
cautelar para resguardar as perícias anteriores realizadas por homem; 

 

LEI OBJETO DE ADI E SUPERVENIÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA REVOGADORA: 

- há uma ADI em desfavor de uma lei. Posteriormente há uma medida provisória revogando a 
lei objeto de ADI. A ADI está tramitando e a medida provisória também tramitando no 
Congresso Nacional – com validade no ordenamento, mas sem conversão em lei (ainda). 
Enquanto a medida provisória não for aprovada será possível julgar a ADI? Possibilidade de 
julgamento ou perda de objeto? 

- o STF enfrentou o tema conforme Informativo 935: entendeu a Suprema Corte que não há 
perda de objeto, vez que o STF pode sim apreciar livremente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que está em tramitação perante a Corte  entendeu a Corte Suprema 
que a medida provisória não tem força normativa imediata de revogação da legislação anterior 
com ela incompatível (eficácia revocatória condicionada – à conversão em lei); 
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- medida provisória: apenas suspende lei anterior até o termo final de sua 
validade ou finalização do processo legislativo de conversão; 

- medida provisória: força normativa mediata; 

- a nova lei, nascida da medida de provisória, que tem o poder de revogar a lei 
anterior; 

- medida provisória rejeitada: perde a eficácia desde a edição – regra – efeito ex tunc; 

- sucessão de medidas provisórias no tempo: caso a MP1 esteja tramitando é possível que 
surja uma MP2 com poder ab-rogatório; 

- é vedado ao Chefe do Executivo desistir da medida provisória já editada: não 
cabe a ele o poder de retirar de apreciação a medida provisória já editada e em 
vigor; 

- a única alternativa ao Chefe do Executivo é, segundo o próprio STF, editar uma 
nova medida provisória buscando afastar os efeitos da primeira:  

- aprovada a nova medida provisória (MP2), a MP1 está 
automaticamente afastada; 

- rejeitada a MP2, MP1 volta a tramitar, devendo o Congresso 
Nacional apreciá-la. O legislativo pode: 

- aprovar a MP1, “matando o presidente de raiva”; 

- rejeitar a MP1, perdendo ela sua eficácia; 

QUESTÃO INTERESSANTE: caso a MP2 venha para ab-rogar a MP1 e traga novas 
normas para a MP2 idêntica à MP1 (afasta uma parte e confirma a outra parte), 
seria possível? NÃO! Segundo o STF esta artimanha ofende o artigo 61, §1º da 
CRFB/88. É proibida a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória 
– o que já foi tratado na medida provisória anterior não pode ser repetido na 
medida provisória posterior. Ao tirar a eficácia da MP1 o chefe do Executivo passa 
a mensagem de que não havia urgência, sendo então vedada nova reedição 
(ausência de urgência). O segundo fundamento da vedação seria o fato de que 
repetir o conteúdo significa reedição da MP fora dos parâmetros constitucionais 
permissivos. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA VS STATUS DE MINISTRO DE ESTADO: 

- constitucionalidade ou não da medida provisória que confere status de Ministro de Estado ao 
chefe da secretaria geral da presidência da república; 

- entendeu o STF que não é inconstitucional medida provisória que ao tratar 
sobre órgãos vinculados à presidência da República que confere status de 
Ministro de Estado ao chefe da secretaria geral da presidência da república, ainda 
que ele já tenha foro por prerrogativa de função. Preenchidos os requisitos, a 
nomeação é discricionária do Chefe do Poder Executivo. Tal tema pode ser objeto 
de medida provisória ainda que com o objetivo de dar foro por prerrogativa por 
função ao nomeado – criação e extinção de Ministérios e órgãos da presidência 
está no campo de decisão do Presidente da República79; 

 

                                                            
79 A decisão do “Caso Lula” (proferida pelo Ministro Gilmar Mendes) foi equivocada segundo o 
posicionamento atual do STF. 
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CONFLITOS ENVOLVENDO FEDERADOS: 

- o artigo 102, inciso I, alínea “e” do CRFB/88 traz a competência do STF para enfrentar 
conflitos entre entes federados – o Município não consta no rol previsto na Constituição; 

- conflito União VS Município: Justiça Federal em primeira instância; 

- conflito entre entes federados VS conflitos federativos: esta diferença é fundamental para 
compreender a interpretação do STF quanto a sua própria competência – o STF faz uma 
interpretação restritiva; 

- conflito entre entes federados: mero conflito entre os entes federados não atrai 
a competência do STF. São casos em que ocorre um litígio entre entes da 
federação (ex.: União VS Estado); 

- conflitos federativos: para que a competência seja do STF, não basta um mero 
conflito entre entes da federação, sendo necessário algo a mais, ou seja, exige-se 
que além do litígio entre os entes federados haja também conflito federativo. 
Para além da participação de entes em uma lide, o conflito federativo requer que 
a conflituosidade da causa importe em potencial desestabilização do próprio 
pacto federativo80; 

 

NORMA ESTADUAL VS TRIBUNAL DE CONTAS: 

- duas questões importantes devem ser abordadas: lei estadual ou emenda à Constituição do 
Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre organização e funcionamento do Tribunal de 
Contas Estadual é inconstitucional? Normas da Constituição Estadual podem prever normas de 
funcionamento do Tribunal de Contas do Estado de forma distinta do previsto na Constituição 
Federal de 1.988? 

? Lei estadual ou emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre 
organização e funcionamento do Tribunal de Contas Estadual é inconstitucional? 

- Tribunal de Conta do Estado VS iniciativa parlamentar: lei ou emenda constitucional tratando 
de Tribunal de Contas do Estado é inconstitucional81 tendo em vista o evidente vício de 
iniciativa, cabendo ao próprio Tribunal de Contas a iniciativa para tal  inconstitucionalidade 
formal; 

IMPORTANTE: Tribunal de Contas Estadual  competência do próprio Tribunal 
para iniciativa de lei que trate de sua organização e funcionamento (artigo 96, 
inciso II da CRFB/88 c/c artigo 73 e 75 da CRFB/88); 

- a Corte Estadual de Contas tem independência e autonomia – 

? Normas da Constituição Estadual podem prever normas de funcionamento do Tribunal de 
Contas do Estado de forma distinta do previsto na Constituição Federal de 1.988? 

- Tribunal de Contas do Estado e princípio da simetria: no Informativo 937 do STF 
restou estabelecido que norma de constituição estadual não pode estabelecer um 
modelo de organização e funcionamento do Tribunal de Contas distinto do 
modelo federal82  inconstitucionalidade material; 

- decidiu o STF pelo espelhamento obrigatório do modelo de controle externo do 
TCU para os TCE´s; 

                                                            
80 A competência do STF restringe-se a casos em que o litígio seja potencialmente causador de ruptura 
do pacto federativo. 
81 Há decisões recentes do STF neste sentido. 
82 Violação ao artigo 75 da CRFB/88. 
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ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAR ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA: 

- em 2.018, o Informativo 907 do STF vai tratar da delação premiada e de pontos 
controvertidos do instituto; 

- é possível, segundo o STF, que delegado de polícia celebre acordo de delação 
premiada; 

- a ADPF 5.508/18 (julgada em 20/06/2018) definiu a possibilidade de acordo de 
delação premiada realizado por delegado de polícia, desde que esteja na fase de 
inquérito e sejam respeitadas as prerrogativas do Ministério Público que deverá, 
inclusive, ser ouvido antes da apreciação judicial; 

PERGUNTA: em caso de acordo celebrado anteriormente à decisão do Supremo com delegado 
e rejeitado pelo juiz, seguido de um acordo pior para o réu, seria possível repristinar (reviver) o 
acordo anterior rejeitado pelo juiz baseando-se na impossibilidade de celebração pelo 
delegado de polícia? 

- tentando fazer incidir tal tese o indivíduo ajuizou uma Reclamação no STF para 
preservar a autoridade e competência do STF afirmando que a decisão anterior do 
juiz que negou o acordo realizado pelo delegado afrontou a autoridade da decisão 
do STF de 2.018; 

- Seria possível a utilização da via da reclamação para o STF? E o pedido deve ser 
julgado procedente? 

- Resposta: na ocasião da não homologação do acordo não havia decisão do STF, 
razão pela qual o juiz não desrespeitou a decisão do STF na decisão de primeiro 
grau. Neste caso o STF entendeu que não cabe a via da RECLAMAÇÃO se o ato 
alvo de controle não for posterior ao paradigma estabelecido pelo STF. A 
reclamação só é possível então no caso abaixo: 

 decisão do STF  decisão posterior afrontando-a  cabível RECLAMAÇÃO 

- nesta situação o reclamante tentou dar eficácia 
retroativa/retrospectiva ao acórdão proferido pelo STF; 

- neste sentido: STF, Informativo 938/19; 

 

QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE O DIREITO À SAÚDE: 

Direito à saúde VS fornecimento de remédios por decisão judicial: o estado pode ser obrigado 
a fornecer medicamentos experimentais? 

- o STF tem uma decisão de 2.018 sobre o tema e em 2.019, no Informativo 941 ele vai 
novamente reafirmar que o estado brasileiro não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 
experimentais (são aqueles sem comprovação científica da eficácia e segurança); 

A ausência de registro na ANVISA impede, para o STF, o fornecimento de medicamento por 
decisão judicial? 

- o STF, no Informativo 941 vai dizer que a ausência de registro na ANVISA impede, como regra 
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial (regra). Pela via da exceção é 
possível a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, desde que preenchido 
alguns requisitos: 

- mora excessiva da ANVISA em apreciar o pedido  a Lei 13.411/2018 estabelece 
os parâmetros e prazos para a realização do registro pela agência; 
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- existência de pedido de registro de medicamento pendente no Brasil  
exceção: medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; 

- registro em renomadas agências no exterior; 

- inexistência de substituto terapêutico registrado no Brasil; 

Considerando que o STF entende que a responsabilidade de fornecimento de medicamentos 
no Brasil é solidária entre os entes (Município  Estado  União). Considerando tal fato, 
contra quem deve ser ajuizada a demanda judicial? 

- uma vez que a responsabilidade é solidária, esta demanda pode ser ajuizada 
contra a União, contra os Estados ou contra os Municípios, podendo combinar os 
três (ou seja, isoladamente ou conjuntamente); 

- existe uma estrutura constitucional e infraconstitucional para a saúde, de forma 
hierarquizada: 

- União  sistemas de alta complexidade; 

- Estados  sistemas de média complexidade; 

- Municípios  sistemas e serviços de atendimento básico de saúde; 

- o STF (Informativo 941) e o CNJ (Enunciado 60 da 2ª Jornada do Direito à 
Saúde83) trazem a previsão de que juízo direcione o cumprimento a determinado 
ente conforme as regras administrativas de repartição de competência. O juiz 
também deve determinar o ressarcimento para quem suportou o ônus financeiro 
(ex.: Município forneça medicamento que seria obrigação do Estado); 

IMPORTANTE: caso a demanda trate de fornecimento de remédio sem registro, 
atingindo diretamente interesse da ANVISA, a demanda deve ser proposta 
necessariamente contra a UNIÃO (STF, RE 657.718 – 22/05/2019). Deve ser 
necessariamente CONTRA A UNIÃO, mas não APENAS contra a UNIÃO -> a 
presença da União é obrigatória, mas não exclui a de outro ente federativo. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO VS LEI DAS ESTATAIS: 

- Lei 13.303/16, artigo 29, inciso XVIII  hipótese de dispensa de licitação; 

Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de 
economia mista: 

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que 
produzam ou comercializem.   (Vide ADIN 5624)   (Vide ADIN 5846)      (Vide ADIN 
5924)      (Vide ADIN 6029) 

- Decreto 9.188/17 -> tal decreto regulamenta a dispensa acima mencionada  seguindo uma 
lógica e ideológica neoliberal buscando tornar o estado menor e prestigiando a liberdade 
econômica; 

- ADI 5.624/MC: o STF deu interpretação conforme à constituição ao inciso XVIII do artigo 29 
da Lei 13.303/16, estabelecendo que a alienação do controle acionário de empresa pública e 
sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação 

- alienação do controle acionário (ativos)84  autorização em lei85 + licitação86; 

                                                            
83 A responsabilidade solidária dos entes não impede que o juízo direcione o cumprimento a 
determinado ente conforme as regras administrativas de repartição de competência sem prejuízo de 
redirecionamento no caso de descumprimento. 
84 Seria uma privatização pela via transversa. 
85 Lei específica. 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5624&processo=5624
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5846&processo=5846
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5924&processo=5924
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5924&processo=5924
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=6029&processo=6029
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Observação: é plenamente possível a venda de partes das ações na 
Bolsa de Valores. O que não pode acontecer é a alienação do 
controle acionário; 

- subsidiárias das estatais: o STF não faz as mesmas exigências da empresa 
pública e sociedade de economia mista para venda do controle acionário das 
subsidiárias. Segundo o Supremo não se exige a autorização legislativa nem 
licitação. É, no entanto, indispensável que a alienação cumpra procedimentos que 
observe os princípios da administração pública previstas no artigo 37 da CRFB/88; 

- alienação do controle acionário das subsidiárias  autorização em 
lei + licitação + princípios da administração pública; 

- entendimento do STF: a criação de subsidiárias não depende de lei 
específica para sua criação, podendo, na lei de criação da estatal, 
haver a autorização genérica para criação de subsidiadas e 
controladas; 

 

HIPÓTESES DE PERDA DE NACIONALIDADE: 

- ação de cancelamento de naturalização procedente e transitada em julgado  perda 
punição  somente aplicado ao brasileiro naturalizado  motivo: prática de uma conduta 
nociva ao interesse nacional  há uma demanda judicializada para a perda da nacionalidade 
(com respeito ao contraditório e ampla defesa)  a demanda é iniciada pelo Ministério 
Público Federal  ao final é possível a decisão judicial de cancelamento de naturalização  
transitando a decisão em julgado há a perda da nacionalidade; 

- Lei 13.445/17 (nova Lei de Migração): tal lei traz um vetor para que o 
magistrado, na análise do caso concreto, deve levar em consideração as 
circunstâncias do caso concreto para evitar que o indivíduo com a naturalização 
cancelada se torne um apátrida87; 

- aquisição voluntária de outra nacionalidade  perda mudança  neste caso pode se tratar 
de brasileiro nato ou naturalizado  motivo: aquisição de outra nacionalidade  a perda é 
decretada pelo Ministério da Justiça  efeito: ex nunc (do decreto do Ministério da Justiça 
para frente)  também se aplica a lógica de evitar a criação de apátrida 

- considerando que a perda é administrativa, é possível a reaquisição 
administrativa (prática permitida inclusive pela Lei de Migração). No caso de 
brasileiro naturalizado, a nacionalidade é adquirida novamente na mesma forma. 
Polêmica surge no caso de brasileiro nato: qual seria a forma da nacionalidade: 

- há divergência na doutrina, uns sustentando que a nacionalidade seria derivada 
e outros que seria novamente originária; 

- a Lei da Migração determinou que a nacionalidade deve ser novamente 
adquirida na forma originária; 

 

 

                                                                                                                                                                              
86 Somente por lei específica pode ser autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de 
economia mista (artigo 37 da CRFB/88). Pelo princípio do paralelismo das formas, a extinção também 
deve ser por lei. A alienação de ativos com perda do controle acionário tem características parecidas 
com a privatização, deixando a empresa de ser controlada pelo ente que a criou. Esta é a motivação da 
decisão do STF. 
87 Sem nenhuma nacionalidade. 
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EXCEÇÕES: 

- reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira (artigo 12, §4º, 
inciso II, alínea “a” da CRFB/88); 

- imposição de naturalização por norma estrangeira ao brasileiro residente em 
estado estrangeiro como condição para a permanência no território ou exercício 
de direitos civis (artigo 12, §4º, inciso II, alínea “b” da CRFB/88); 

 

METÓDICA NORMATIVA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MULLER: 

- busca-se o conhecimento da perspectiva europeia de matriz alemã do professor Friedrich 
Muller; 

- Muller é um autor pós-positivista; 

- pressuposto da metódica normativa estruturante: a norma não pode ser confundindo com o 
seu texto, sendo o texto da norma apenas a ponta do iceberg. A norma é o resultado de um 
processo de interpretação de parte do texto, mas não se restringe a ele; 

TEXTO DA NORMA  NÃO É A NORMA  É O PRINCÍPIO (INÍCIO) PARA A NORMA 

- segundo o professor alemão, a norma jurídica segue a uma fórmula (NJ = PN + CN), ou seja, a 
norma jurídica é o projeto normativo (texto da norma de textura aberta88) acrescido do campo 
normativo – pedaço da realidade social que a norma se dispõe a regular 

Norma jurídica/norma decisão = projeto normativo + âmbito ou campo normativo89; 

 

CRÍTICA CENTRAL DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA DE H. G. GADAMER: 

- a teorização de Gadamer começa na década de 50 e se estende por vários anos posteriores; 

- grande tese/crítica de Gadamer à hermenêutica jurídica clássica: 

- a hermenêutica jurídica clássica esta está baseada em métodos para a 
interpretação correta para textos (metodologia + epistemologia). São 4 (quatro) 
os grandes métodos das hermenêutica clássica90: 

- método literal; 

- método histórico; 

- método teleológico ou finalístico; 

- método sistemático; 

Observação: em um primeiro momento prepondera o método literal 
e histórico. Em um segundo momento, no século XX, prepondera o 
método teleológico e finalístico, além de sistemático, buscando a 
vontade da lei dentro do sistema normativo; 

- teoria trazido por Gadamer em “Verdade e Método”: Gadamer afirma que o método não é 
um caminho seguro para se alcançar a verdade ou a decisão justa (no Direito). Há, por parte 
dele, uma crítica à ideia de que o uso de uma metodologia específica (com excessivo 
racionalismo) possa ser capaz de alcançar a decisão justa e o conhecimento do objeto; 

                                                            
88 A linguagem é, em si, aberta, comportando várias possibilidades de aplicação. 
89 Lembrar sempre das letras PN + CN. 
90 Tal hermenêutica busca a utilização de métodos para se chegar a decisões justas (verdade sobre o 
objeto). Tal afirmação, me lembra, de certa forma, as afirmações de René Descartes. 
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- em razão disso, GADAMER defende que o processo de compreensão e aplicação 
não é metodológico, mas parte de uma FUSÃO DE HORIZONTES entre o OBJETO e 
o INTÉRPRETE; 

- ele defende a existência de um diálogo entre o INTÉRPRETE e o OBJETO para o 
alcance limitado da verdade. O intérprete sempre está dentro de um horizonte 
histórico, sendo seu olhar sempre condicionado às suas pré-compreensões e 
tradições91; 

- a fusão de horizontes forma o círculo hermenêutico de Gadamer: após a fusão 
o próprio sujeito se altera no processo (é uma verdadeira simbiose entre sujeito e 
objeto – simbiose comunicacional reiterada); 

- o processo de compreensão exige o círculo hermenêutico ou, melhor dizendo, 
um espiral hermenêutico; 

- a ideia central é que você não é capaz de ter uma compreensão asséptica do 
mundo. Muito pelo contrário. Você transforma e é transformado pelos objetos e 
pela vivência. O processo interpretativo não é o resgate de uma verdade 
existente, mas a construção de uma verdade a partir de um processo 
comunicativo entre sujeito e objeto – que produz alterações em ambos através do 
elo de ligação entre eles  a hermenêutica é ontológica, existencial. A assepsia e 
imparcialidade do método é um delírio92; 

 

HÉTERO-CONSTITUIÇÃO VS AUTO-CONSTITUIÇÃO: 

- hétero-constituição: são constituições elaboradas fora do estado em que ela irá ter 
normatividade (ex.: Constituição da Bósnia; da Albânia); 

- auto-constituição/homo-constituição: são elaboradas e decretadas dentro do estado em que 
elas irão reger (é a grande regra em Direito Constitucional, visto serem dotadas de maior 
legitimidade); 

 

CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO: 

- o constitucionalismo abusivo é uma figura interessantíssima e o tema foi abordado pelo STF 
recentemente – em um voto do Ministro Barroso; 

- origem da teoria: David Landau93; 

- em períodos pretéritos, as rupturas democráticas eram mais radicais e evidentes, havendo 
verdadeiros “golpes de estado”. As rupturas constitucionais eram expressas e sem nenhum 
verniz de legitimidade aparente; 

- o constitucionalismo abusivo parte do princípio anterior (ruptura constitucional e 
democrática) realizado de forma sutil, com utilização do próprio aparato democrático e 
constitucional para atacar os seus valores – é um ataque democrático “por dentro”. O golpe de 
estado deixa de ser o mecanismo usualmente utilizado para enfraquecimento material da 
ordem constitucional – utilização autoritária de mecanismos de redução do espaço 

                                                            
91 O que você vê e como você vê diz muito do que você é. 
92 A leitura de GADAMER e HABERMAS em conjunto pode mudar a sua forma de perceber o Direito e o 
mundo – Lênio Streck muito bem aborda o “giro ontológico linguístico” – com pitadas de Wittgeinstein. 
93 Advogado americano professor na Faculdade de Direito Estadual da Flórida. 
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comunicacional público formalmente constitucionais. É respeitada a ordem constitucional, 
mas há ofensa ao espírito constitucional94; 

- conceito: é uma forma de constitucionalismo através do qual o uso de mecanismos de 
origem democrática serve para minar (ceifar) a própria democracia; 

 

DUCTIBILIDADE CONSTITUCIONAL: 

- o conceito foi definido por um jurista italiano de nome Gustavo Zagrebelsky95; 

- ductibilidade é leveza; 

- Constituição Dúctil: é aquele que não traz definições prévias dos projetos de vida digna, mas 
permite as condições de dignidade para que cada um realize o próprio projeto de vida; 

- constituição aberta; 

- constituição plural; 

- constituição eclética; 

- constituição típica de um estado democrático de direito; 

 

SIMBOLISMO & DIREITO: 

- a tese da constitucionalização simbólica foi desenvolvida pelo professor Marcelo Neves, 
atualmente professor da UNB; 

- simbólico: preponderância do conotativo sobre o denotativo (ex.: casamento) -> é, de certa 
forma (o professor não usou tal termo) a preponderância da mensagem emitida sobre o 
conteúdo real; 

- legislação simbólica: toda norma jurídica tem uma carga simbólica, só havendo um problema 
quando há hipertrofia da função político-simbólica em detrimento da força normativa ou 
jurídica; 

- na classificação ontológica das Constituições, percebe-se pontos de encontro 
entre o simbolismo e as constituições puramente semânticas na classificação 
ontológica das constituições de Karl Lowenstein; 

- tipologia da legislação simbólica: 

- forma do compromisso dilatório: e uma forma de “empurrar o problema com o 
barriga” na aprovação de uma lei que, de antemão, já se sabe não ter eficácia – 
adiamento na solução do conflito. Tal tática é muito comum na arena política – 
busca de um consenso que apenas formalmente lida com o problema, deixando, 
materialmente, de enfrentá-lo; 

- confirmação de valores sociais de um grupo em detrimento de outro: muitas 
vezes o grupo detentor do poder faz uma lei apenas para confirmar a 
superioridade dos valores sociais daquele grupo que a fez do que para buscar a 
efetividade da própria norma (ex.: lei seca americana); 

- legislação álibi: ocorre quando o estado, diante de uma determinada comoção, 
age para mostrar uma capacidade de ação, em nítido papel tranquilizador, sem 

                                                            
94 O maior problema do citado constitucionalismo é a sua não detecção no RADAR DO 
AUTORISTARISMO, havendo enfraquecimento paulatino dos institutos democráticos. 
95 O professor tem um excelente livro traduzido para o português chamado “A crucificação da 
democracia”. A ideia é: o julgamento de Cristo foi democrático? 
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um significado prático relevante (ex.: uma série de legislações penais no Brasil – 
lei dos crimes hediondos é um exemplo96); 

- constitucionalização simbólica: este fenômeno é ainda mais grave do que o fenômeno da 
legislação simbólica que, por sua vez, gera apenas problemas pontuais. A Constituição se 
apresenta como fundamento de validade das demais normas do ordenamento jurídico, assim, 
uma constitucionalização simbólica gera problemas sistêmicos e estruturais no ordenamento 
jurídico97; 

- pode representar uma sobreposição do sistema político sobre o sistema jurídico 
que, por sua vez, acaba tendo seu código corrompido; 

- sobreposição do político sobre o jurídico; 

- código político = PODER/PODER; 

- código jurídico = DIREITO/NÃO DIREITO ou LÍCITO/ILÍCITO; 

- resultado do processo: perda de relevância normativo-jurídica do texto 
constitucional, podendo a Constituição se transformar em um simulacro de poder; 

 

REPARTIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE COMPETÊNCIAS VS FEDERALISMO: 

- repartição horizontal: aquele em que há uma distribuição fechada e específica de 
competências entre os entes (cada ente terá sua competência, não havendo divisão com os 
demais); 

- decorre do federalismo dual ou clássico de origem norte-americana: União com 
competência enumerada e estados federados com competência residual; 

- o mecanismo foi adotado pela Constituição de 1.981 no Brasil; 

- a CRFB/88 enumera as competências FEDERAIS e MUNICIPAIS e fixa as 
competências ESTADUAIS de forma residual; 

- repartição vertical: é aquela na qual dois ou mais entes vão autuar conjunta ou 
concorrentemente com a mesma matéria/tema. A ideia é de que a “união faz a força”. Há o 
empreendimento de esforços comuns para o atingimento de objetivos comuns; 

- desenvolve o federalismo cooperativo ou de integração; 

- é surgida em 1.919 na Alemanha com a Constituição de Weimar; 

- no Brasil surge inicialmente com a Constituição de 1.934; 

- atualmente, na CRFB/88, há repartições verticais de competência (competências 
comuns administrativas + competências concorrentes legislativas); 

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL VS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM APLICATIVOS: 

- houve uma lei municipal do município de Fortaleza proibindo a realização no município de 
serviço de transportes de aplicativos (ex.: Uber); 

- em face de tal lei foi ajuizada uma ADPF; 

- posteriormente, no curso da ADPF a lei foi revogada pelo Município; 

                                                            
96 A situação ganha contornos pitorescos, chegando ao extremo de colocar nomes de vítimas nas 
próprias legislações que buscam criar tipos penais (ou agravar os existentes) para proteção de futuras 
vítimas de situações análogas. 
97 A Constituição é o mecanismo de ACOPLAMENTO ESTRUTURAL entre o DIREITO e a POLÍTICA (Niklas 
Luhmann). 
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- a regra geral é que em casos em que a lei seja extirpada do ordenamento, que a ação especial 
de constitucionalidade perda o objeto; 

- no Informativo 939 de maio de 2019 o STF afirmou que neste caso, a revogação da lei 
municipal por outra lei não retira o interesse de agir no feito, não perdendo a ADPF o objeto; 

- segundo STF não há perda de objeto porque persiste a utilidade da prestação 
jurisdicional com o intuito de estabelecer com caráter erga omnes e vinculante o 
regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da norma; 

- havendo utilidade da responsa jurisdicional, não deve a ADPF perder o objeto 
(critério da utilidade – ADPF 449); 

 

SÚMULA 269 DO STF: MANDADO DE SEGURANÇA VS AÇÃO DE COBRANÇA 

- o mandado de segurança não pode ser substitutivo da ação de cobrança; 

- é possível o abrandamento desta súmula com seu afastamento em alguns casos? SIM! 

- no Informativo 940 do STF a Suprema Corte reforça a possibilidade de 
afastamento da súmula devido a fatores do caso concreto. Neste informativo 
havia a situação de mandado de segurança contra Ministro de Estado da Defesa 
que não efetua o pagamento de valores atrasados decorrente da reparação 
econômica a anistiado político; 

- fundamento da exceção: diferentemente de uma ação de cobrança, no caso 
deste mandado de segurança a impetração busca o cumprimento de norma 
editada pela própria administração (Portaria do Ministro da Justiça98). Portanto, 
além do valor principal, o acórdão do mandado de segurança também deve 
conceder ao impetrante os consectários legais (juros e correções monetárias), não 
devendo haver outra demanda apenas para cobrar tais valores99; 

- o STJ (ex.: MS 22.221/19) confirma o mesmo entendimento do STF no que tange 
à flexibilização da súmula em caso de anistiados políticos. Aliás, a súmula do STF 
tem mais de 50 (cinquenta) anos, devendo ser interpretada dentro do contexto 
normativo e social atual; 

 

APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE: 

- o artigo 198 da CRFB/88 determina a edição de lei complementar federal com regras do SUS 
e determinando os valores mínimos a serem empregados em saúde, devendo a ler ter 
percentuais revistos a cada 5 (cinco) anos (artigo 198, §3º, CRFB/88); 

- Lei Complementar 141/2012: dispõe sobre os valores mínimos aplicados anualmente pela 
União, pelos Estados, pelo Município e pelo Distrito Federal em ações e serviços públicos de 
saúde; 

- artigo 11 da LC 141/12: os entes devem observar os valores superiores estipulados em lei 
própria, servindo os valores definidos na presente lei complementar como valores mínimos; 

- em 2.016 a Assembleia Legislativa de SC, por iniciativa própria e por meio da EC 72/2016, 
altera os artigos 155 da CE e artigo 50 do ADCT; 

- a LC 141/12 prevê o percentual mínimo de 12%; 

- SC então previu aumento gradativo, chegando em 2.019 a 15%; 

                                                            
98 Nos termos do artigo 8º do ADCT e artigo 6º, §6º da Lei 10.599/02. 
99 Lembrando que tal situação não implica em pagamento de precatório. 
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- o Governador do Estado de Santa Catarina vai ajuizar Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra a emenda constitucional questionando a falta de 
legitimidade da Assembleia Legislativa para definir o aumento – no âmbito 
estadual a iniciativa para criação de normas tratando sobre orçamento é do Chefe 
do Poder Executivo Estadual; 

- o Governador ainda alegou questões materiais, afirmando que a Lei 
Complementar 141/2012 deveria tratar propriamente os valores, sendo tal lei 
inconstitucional ao prever que os próprios entes determinem valores maiores: a 
própria lei deveria tratar especificamente o valor (a própria Lei Complementar 
Federal, nos termos do artigo 198, §3º da CRFB/88); 

- decisão do STF: por maioria, em 2.019, julga procedente a ADI para, 
inicialmente, declarar a inconstitucionalidade formal da emenda (a iniciativa de 
emenda constitucional tratando de orçamento não pode ser do parlamento) e 
também a inconstitucionalidade material da delegação da LC 141/2012 aos 
estados para aumentar o limite de gastos – a LC 141/12, ao atribuir às 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais o poder de fazer vinculações ao 
orçamento ofende a dinâmica do processo legislativo previsto na CRFB/88; 

 

CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE NA VISÃO ATUAL DE GOMES CANOTILHO: 

- Constituição Dirigente é aquela que estabelece uma ordem concreta de valores e uma pauta 
de vida para o estado e a sociedade; 

- nesta constituição há uma perspectiva de razão projetante mediante dirigismo 
constitucional; 

- há, nestas constituições, normas programáticas; 

- CRFB/88  quanto à finalidade, a maioria dos autores brasileiros a classificam como 
dirigente; 

- apresentação atual na visão de Gomes Canotilho: o constitucionalista português parte da 
premissa de que, em função das mudanças sociais, a constituição dirigente do século XX não 
deve ter as mesmas características das constituições dirigentes do século XXI. Importante que 
para Canotilho, a Constituição Dirigente não morreu, ela apenas se modificou devido a uma 
séria de alterações na realidade social – ela passou a se adaptar a uma nova forma. 
Definitivamente, ela ainda existe, embora modificada. Nestes termos, para Canotilho temos, 
atualmente, uma Constituição Dirigente que nos apresenta um dirigismo fraco, light, soft. A 
Constituição Dirigente é menos impositiva, mais reflexiva 

- Constituição dirigente pós-moderna: menos impositiva + reflexiva100 - 

 

INTERPRETATIVISMO VS NÃO INTERPRETATIVISMO: 

- tais temas derivam da hermenêutica constitucional norte-americana; 

- visão clássica da dicotomia: 

- interpretativismo: corrente de interpretação constitucional que defende que o 
juiz deve, no momento de aplicar o Direito, captar o sentido expresso na lei ou 
tido como claramente implícito no texto normativo (ex.: texto da constituição). 
Quem define os planos políticos é o poder constituinte, cabendo ao ramo político 
desenvolver o conteúdo da constituição, devendo o judiciário apenas julgar 

                                                            
100 Sobre a “modernidade reflexiva”: Ulrich Beck. 
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segundo tais parâmetros, não definir o rumo da sociedade (o Poder Judiciário tem 
função restritiva e não lhe cabe uma vanguarda iluminista – o Poder Judiciário 
deve ter função restritiva101); 

- não-interpretativismo: o juiz, no momento de interpretar a constituição, deve 
adaptar as normas aos valores sociais vigentes no momento da aplicação. Cabe ao 
aplicador do Direito, de acordo com a realidade social que o circunda, atualizar as 
normas aos valores vigentes no momento da interpretação. A missão do Poder 
Judiciário é muito mais ampla do que a visão do interpretativismo. Concepções de 
igualdade, solidariedade, moral, justiça, liberdade, devem ser explicitadas pelo 
Estado no momento da aplicação do direito pelo magistrado. Tal visão corrobora 
em grande parte com uma postura ativista do Poder Judiciário; 

 

MINIMALISMO JUDICIAL: 

- a tese do minimalismo judicial surgiu na década de 90 do século XX com o professor 
americano Cass Sustein; 

- segundo o professor americano – na linha do minimalismo judicial – o juiz não deve ficar 
apresentando respostas brilhantes, com regras amplas para o presente e futuro, criando teses 
mirabolantes e acadêmicas dentro do corpo da sentença; 

- cabe ao juiz uma postura de humildade: o autor prevê a regra do “um caso de cada vez”; 

- para os teóricos do minimalismo o magistrado deve prolatar decisões que sejam 
rasas (em vez de profundas) e estreitas (em vez de largas); 

- decisões minimalistas = rasas/superficiais + estreitas; 

- decisões estreitas: o tribunal deve decidir apenas o caso concreto, 
sem querer antecipar outros casos que podem vir a surgir (one case 
at time); 

- Vetores das DECISÕES MINIMALISTAS - 

- os tribunais não devem entrar em questões desnecessárias para 
resolução dos casos; 

- os tribunais devem se recusar a decidir casos que não estejam 
maduros para decisão; 

- os tribunais devem deixar de decidir questões constitucionais não 
resolvidas ou ainda abertas na sociedade – questões de grande 
incerteza, precocemente decididas, podem gerar instabilidade social; 

Motivo: o tribunal não é o fórum mais adequado para se resolver 
grandes questões de moralidade política – o fórum mais adequado é 
o Poder Legislativo, tendo os juízes pouca legitimidade para 
promover decisões sobre tais questões. É necessário o 
amadurecimento político sobre temas mais complexos e 
controversos; 

- SUSTEIN entende que a decisão minimalista não é a regra absoluta, mas um vetor que deve o 
Poder Judiciário se pautar – presunção em favor do minimalismo (ele é a regra). Segundo 
autor, excepcionalmente, seria possível decisões maximalistas, como exemplo: 

- defender minorias sociais estigmatizadas; 

                                                            
101 Self restraint. 
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- redução de custos de incerteza sobre determinado tema: a partir da decisão é 
possível estabelecer planejamentos sociais mais sólidos; 

 

MANDADO DE SEGURANÇA VS COLABORAÇÃO PREMIADA VS DIREITO SUBJETIVO: 

- mandado de segurança contra recusa de celebração de colaboração premiada pelo PGR com 
pedido para que o MP seja compelido a celebrar o acordo de delação premiada; 

- o Informativo 942 traz decisão da 2ª Turma do STF com a orientação de que não existe 
líquido e certo a compelir o Ministério Público a celebrar acordo de colaboração premiada. A 
realização do acordo (ou o entendimento quanto sua inconveniência) é negócio jurídico 
processual personalíssimo, estando o juízo discricionário (discricionariedade regrada) a cargo 
do Ministério Público: o Poder Judiciário não pode forçar o Ministério Público a celebrar o 
acordo; 

- acordo de colaboração premiada  ato voluntário do Ministério Público  
discricionariedade regrada  insusceptibilidade de sujeição do Parquet à determinação de 
celebração cogente do acordo pelo judiciário; 

- acordo de colaboração premiada VS colaboração premiada: o acordo é um negócio jurídico 
personalíssimo celebrado entre as partes, já a colaboração premiada em si é um 
comportamento processual que contribua para o alcance de resultados previstos na Lei 12.850 
(artigo 4º). A colaboração premiada é um instituto muito mais amplo que o acordo de 
colaboração premiada – este é apenas uma das formas de se realizar aquela; 

- o acordo é a fase de negociação da própria colaboração premiada (aquele 
antecede esta); 

- o membro do Ministério Público que se nega a realizar o acordo deve motivar sua negativa de 
celebração de acordo (consequência da discricionariedade regrada)  tal recusa pode ser 
objeto de controle por parte de órgão superior do Ministério Público102; 

- mesmo em caso de recusa de realização do acordo, o agente pode colaborar fornecendo 
informações  neste caso, ao final, o juiz analisará tal comportamento processual e poderá 
conceder benefícios ao acusado mesmo sem haver a prévia celebração e homologação de 
acordo de colaboração premiada; 

- o artigo 4º da Lei 12.850/13 permite a redução de pena e até mesmo a aplicação 
do perdão judicial, a depender do grau de colaboração do colaborador e também 
de demais requisitos previstos em lei; 

 

CONSTITUCIONALISMO POPULAR103: 

- o principal nome do Constitucionalismo de viés popular é o professor de Harvard Mark 
Tushnet; 

- pressuposto: a interpretação judicial da constituição não possui nenhum peso superior à 
interpretação da constituição feita por outro departamento estatal (outro órgão, função ou 
poder estatal); 

- inimigo/antagonista: a supremacia judicial (juriscentrismo); 

                                                            
102 Em analogia ao antigo artigo 28 do Código de Processo Penal. 
103 A ideia do autor é sensacional e combate este atual modelo fechado e monopolista da Constituição – 
de certa forma, tal modelo resgata alguns aspectos da ideia de “sociedade aberta de intérpretes” de 
Peter Haberle (parecem compartilhar alguns pontos). 
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- ideia central: a ideia é que a constituição deve ser devolvida ao povo, visto que em algum 
momento ela foi saqueada do povo e entregue ao Poder Judiciário104. Os tribunais não tem 
legitimidade para dar a última palavra sobre a Constituição de um estado; 

- características importantes: 

- desafiar a supremacia judicial, tirando a constituição da mão dos tribunais; 

- recuperar e reconhecer a importância e o peso da participação popular nos 
processos de poder e interpretação da constituição; 

- promover uma interpretação extrajudicial da constituição; 

- impulsionar uma maior participação política e popular nas decisões políticas; 

- demonstrar como a sociedade influencia, desconstrói ou mina o valor das 
decisões judiciais – força do povo frente às decisões105; 

 

ATUAÇÃO DO CADE – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA: 

- questões referentes ao CADE envolvem, em regra, Direito Constitucional, Direito 
Administrativo e Direito Econômico; 

- entendimento do STF: a decisão administrativa do CADE não está sujeita ao exame de mérito 
por parte do Poder Judiciário – a análise judicial deve se limitar à legalidade ou abusividade do 
ato administrativo; 

- cabe ao CADE verificar se a conduta do agente econômico gera prejuízo ou não à livre 
concorrência: quem tem expertise para tal análise é o próprio CADE, não o Poder Judiciário; 

- decisões do CADE = Judiciário não revê o mérito; 

- importante: toda vez que o Poder Judiciário traz para si o papel de reanalisar o mérito de 
questões técnicas ele compromete a atuação do próprio poder regulatório do estado + a 
administração pública possui melhor capacidade para analisar os elementos fáticos e técnicos 
envolvendo as regras de concorrência; 

 

JUSTIÇA: LIBERALISMO VS UTILITARISMO VS VIRTUOSISMO ÉTICO; 

- o professor de filosofia de Harvard (Michael Sandel) em seu livro Justiça aborda muito bem o 
tema – o livro é fantástico e a leitura altamente indicada; 

- concepção de justiça do liberalismo: para o liberalismo uma sociedade é mais justa a partir 
do momento em que ela tem mais respeito à liberdade – a justiça se realiza com liberdade. 
Cabe ao estado permitir que o próprio indivíduo planeje e coloque em prática seu próprio 
projeto e concepção de vida digna (o estado deve ser neutro)106  liberdade; 

- concepção de justiça do utilitarismo: para o utilitarismo uma sociedade é mais justa quando 
ela visa à maximização do bem-estar, da felicidade, do prazer, para o maior número de 
pessoas. Por trás do utilitarismo existe uma lógica consequencialista107  maximização do 
bem estar; 

- concepção de justiça do virtuosismo ético: para o virtuosismo ético uma sociedade justa é 
aquela em que busca o estabelecimento de virtudes nos cidadãos, virtudes que moldam uma 
boa sociedade, formando qualidades de caráter – a justiça depende do cultivo de virtudes 

                                                            
104 O atual modelo vê o Poder Judiciário como oráculo de Delfos. 
105 Inclui a análise do efeito backlash. 
106 Tal concepção me fez lembrar – os comentários são meus – Adam Smith. 
107 Em determinados casos o utilitarista chega a defender a tortura. 
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cívicas. O estado tem de estabelecer e determinar virtudes e qualidades de caráter para a 
sociedade – ou melhor, pessoas da sociedade108. A cidadania exige sacrifícios e inclusão dos 
cidadãos a partir de uma concepção de bem comum – limites para o exercício de mercado e 
resolução de problemas de desigualdade pela solidariedade  solidariedade; 

- o professor Michael Sandel adota a concepção do virtuosismo ético – já o professor Bernardo 
prefere uma visão do liberalismo igualitário (com certeza, a opção mais factível); 

 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS: INCONSTITUCIONALIDADE + CONSTITUCIONALIDADE: 

- possibilidade de, em uma mesma ação coletiva especial (controle de constitucionalidade) de 
se buscar a declaração de constitucionalidade de um ponto da lei e de inconstitucionalidade de 
outros pontos da mesma lei; 

- posição do STF: a cumulação de pedidos de declaração de inconstitucionalidade e declaração 
de constitucionalidade em uma mesma demanda coletiva especial é possível; 

- argumentos favoráveis: 

- instrumentalidade e economia processual; 

- caráter dúplice ou ambivalente das ações coletivas especiais (ADI + 
ADC); 

- fungibilidade109 entre ADI e ADC; 

- fundamento: artigo 24 da Lei 9.868/99; 

                                                            
108 A sociedade não pode estar no “piloto automático”. Ela deve ser “guiada” por todos, buscando a 
implantação de características de promovam o senso cívico e as qualidades de caráter. A justiça se dá 
pelo fomento estatal da virtude – antagonismo ao estado neutro. 
109 A fungibilidade não é apenas da ADI e da ADC – já a ambivalência existe apenas entre tais ações 
coletivas especiais (ADI e ADC). A ADI tem fungibilidade com: ADC + ADO parcial + ADPF. 


