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Direito
Constitucional

 QUESTÕES
1. CONSTITUIÇÃO. CONCEITO. CLASSIFICAÇÃO. APLICABILIDADE E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO.
01. (Procurador do Município – Prefeitura São José
dos Campos-SP/2012 – VUNESP) Analise os seguintes dispositivos constitucionais.
I.

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

cia contida e a afirmação de número III se atrela à norma
de eficácia plena. Normas de eficácia plena são aquelas
dotadas de aplicabilidade direta, imediata e integral, pois
não necessitam de lei infraconstitucional para torná-las
aplicáveis e nem admitem lei infraconstitucional que lhes
restrinja o conteúdo. Normas de eficácia contida ou restringível são aquelas que têm aplicabilidade direta, imediata,
mas não integral, pois admitem que seu conteúdo seja
restringido por norma infraconstitucional. E normas de
eficácia limitada são aquelas que possuem aplicabilidade
indireta, mediata e reduzida (não direta, não imediata e
não integral), pois exigem norma infraconstitucional para
que se materializem na prática.

No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano.

02. (Procurador do Município – Prefeitura Florianópolis-SC /2011 – FEPESE) Conforme os ensinamentos de
Canotilho, "toda a norma é significativa, mas o significado
não constitui um dado prévio; é, sim, o resultado da tarefa
interpretativa".

III. Compete privativamente à União legislar sobre: desapropriação.

Sobre o princípio de interpretação constitucional da "justeza", é correto afirmar:

Conforme a doutrina clássica, que trata da eficácia e
aplicabilidade das normas constitucionais, os dispositivos
da Constituição Federal reproduzidos na questão são considerados, respectivamente, normas de eficácia

a)

II.

a)

plena, contida e limitada.

b) contida, plena e limitada.
c)
e)

b) A interpretação constitucional deve considerar primordialmente os critérios que favoreçam a integração
política e social e o reforço da unidade política.
c)

limitada, contida e plena.

d) plena, contida e plena.
plena, plena e limitada.

|COMENTÁRIOS|.`

O texto constitucional deve ser interpretado de modo
a evitar antinomias entre suas normas e princípios.

O intérprete constitucional deve atribuir à norma constitucional um sentido que lhe reconheça a máxima eficácia.

d) A interpretação constitucional deve reconhecer a coexistência harmoniosa dos bens juridicamente protegidos, evitando o sacrifício total de uns em relação aos
outros.

 Nota do autor: essa é uma questão típica de provas
de concurso para o cargo de procurador municipal, pois
envolve temas como desapropriação e requisição. Exige do
candidato conhecimento profundo sobre os temas.

e)

Alternativa correta: letra “d” (responde a todas as
alternativas): a assertiva está correta, pois a afirmação
de número I corresponde às normas de eficácia plena. A
afirmação de número II é expressão da norma de eficá-

|COMENTÁRIOS|.`
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O órgão encarregado de realizar a interpretação
constitucional não pode chegar a um resultado que
subverta a estrutura organizatório-funcional definida
pelo legislador constituinte.

Alternativa correta: letra “e”: Há certa margem de
subjetividade na tarefa de interpretar. Daí a influência
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das pré-compreensões do intérprete. Entretanto, a interpretação não pode fugir de um limite: o texto normativo.
Deve-se buscar, então, reduzir e controlar essa margem de
subjetividade.
Alternativa “a”. a assertiva está incorreta, já que a
assertiva refere-se ao princípio da unidade da Constituição, segundo o qual a Constituição é capaz de estender
seus preceitos a todas as relações sociais, regulando-as de
forma coerente, tendo em vista não haver conflitos reais
em suas normas. Conclui-se, então, não haver normas desnecessárias na Constituição, devendo o intérprete delimitar o âmbito de incidência de cada uma, harmonizando-as,
ao invés de desconsiderar qualquer uma delas.
Alternativa “b”: a interpretação constitucional deve
considerar primordialmente a unidade constitucional, o
“espírito da constituição”. O enunciado desta assertiva
refere-se ao princípio do efeito integrador, segundo o qual
toda interpretação constitucional deve procurar solucionar os problemas jurídico-constitucionais com base em critérios que favoreçam a integração social e a unidade política, pois o sistema jurídico só se torna viável num Estado
em que prevaleça a coesão sociopolítica.
Alternativa “c”: a assertiva está incorreta, já que a
observância deste princípio demonstra, por parte dos
agentes políticos, nítido respeito às decisões políticas
tomadas pela Assembleia Constituinte, em nome do povo,
e sacramentadas na Constituição. Esse princípio preserva,
em suma, a própria Constituição, a República e o Estado
Democrático de Direito. Segundo o princípio da Máxima
Efetividade, princípio este diretamente interligado ao princípio da força normativa, deve-se buscar efetividade nas
normas constitucionais. Uma vez reconhecido que as normas constitucionais são dotadas de normatividade (ainda
que mínima), cumpre ao intérprete expandir e densificar
ao máximo essa normatividade, especialmente se a norma
interpretada disser respeito a direitos e garantias fundamentais.
Alternativa “d”: a assertiva está incorreta, já que
o enunciado refere-se ao princípio da harmonização,
segundo o qual exige-se a coordenação e combinação
dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. A aplicação deste
princípio pressupõe um conflito entre bens protegidos
pela Constituição, de modo que, por terem todos a mesma
dignidade constitucional (decorrente da unidade da Constituição), devem receber o mesmo grau de proteção, sem
que um aniquile ou prevaleça sobre os demais.
03. (Procurador do Município – Prefeitura Londrina-PR/2011 – CONSULPLAN) Dentre as várias classificações
das normas constitucionais, a mais usual no Brasil é a de
José Afonso da Silva, para quem as normas se dividem em
três grupos: normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Sobre essas normas, assinale a
alternativa INCORRETA:
a)

As normas constitucionais de eficácia plena produzem
ou podem produzir de imediato, com a entrada em
vigor da Constituição, todos os efeitos jurídicos a que
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se predispõem, independente de normatização ou
complementação infraconstitucional.
b) As normas de eficácia contida podem ser regulamentadas por outras normas constitucionais, infraconstitucionais ou preceitos jurídicos amplamente aceitos.
c) As normas de eficácia limitada são válidas a partir do
regulamento promovido pelo legislador ordinário.
d) As normas de eficácia plena, por conterem todos os
elementos imprescindíveis para produzirem seus efeitos imediatamente, são imutáveis.
e)

As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade
imediata, podendo sofrer restrições posteriores, por
isso mesmo rotuladas de não integrais.

|COMENTÁRIOS|.`

 Nota do autor: essa é uma questão típica de provas
de concurso, inclusive para o cargo de procurador municipal. Exige do candidato conhecimento sobre as classificações das normas constitucionais.
Alternativa certa: letra “d”: a assertiva está incorreta.
Não há nenhuma correlação entre o fato de uma norma ser
de eficácia plena e a característica da imutabilidade. Ser
uma norma de eficácia plena garante a ela a possibilidade
de imediata aplicação; já a imutabilidade se refere a impossibilidade de modificação da norma.
Alternativa “a”. a assertiva está correta, já que ser
uma norma revestida de eficácia plena garante a ela a possibilidade de imediata aplicação.
Alternativa “b”: as normas de eficácia contida, ou de
eficácia restringível, podem ser regulamentadas por outras
normas constitucionais, infraconstitucionais ou preceitos
jurídicos amplamente aceitos, e por meio destes, sua eficácia poderá ser restringida.
Alternativa “c”: as normas de eficácia limitada, para
adquirirem sua validade, reclamam a edição de uma norma
regulamentadora.
Alternativa “e”: as normas de eficácia contida, ou de
eficácia restringível, podem ser regulamentadas por outras
normas constitucionais, infraconstitucionais ou preceitos
jurídicos amplamente aceitos, e, por meio destes, sua eficácia poderá ser restringida.
04. (Procurador do Município – Prefeitura Teresina-PI/2010 – FCC) Para interpretar e aplicar os preceitos
constitucionais é essencial adentrar ao âmbito da dogmática para diferenciar princípios e regras, assim, quanto
aos métodos de interpretação constitucional está correto
afirmar:
a)

O "Princípio da Unidade da Constituição" permite ao
intérprete dar coesão ao texto constitucional ao definir
princípios como standards juridicamente relevantes,
abertos, apartado das regras.
b) O "Princípio da Máxima Efetividade" autoriza a alteração do conteúdo dos direitos fundamentais da norma
com o fim de garantir o sentido que lhe dê a maior eficácia possível.
c) O "Princípio da Concordância Prática" indica que
diante de um conflito entre bens constitucionalmente
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protegidos, deve-se optar por um deles em nome da
coerência lógica e segurança jurídica.
d) O "Princípio da Força Normativa da Constituição"
alude para a priorização de soluções hermenêuticas
que possibilitem a atualização normativa e, ao mesmo
tempo, edifique sua eficácia e permanência.
e) O "Princípio da Interpretação Conforme a Constituição" é uma diretriz para aplicação dos princípios constitucionais fundamentais que devem ser interpretados no sentido de chegar a uma integração política e
social.
|COMENTÁRIOS|.`

 Nota do autor: essa é uma questão típica de provas
de concurso, também para o cargo de procurador municipal. Exige do candidato conhecimento sobre o significado
de cada um dos princípios de interpretação constitucional,
o que é de extrema relevância na análise da Constituição.
Alternativa correta: letra “d”: pelo princípio da força
normativa, a partir dos valores sociais, o intérprete, em
atividade criativa, deve extrair aplicabilidade e eficácia de
todas as normas da Constituição, conferindo-lhes sentido
prático e concretizador, em clara relação com o princípio
da máxima efetividade ou eficiência. Por meio dele, a Constituição tem força ativa para alterar a realidade.
Alternativa “a”. o princípio da unidade da Constituição preceitua que a interpretação constitucional deve ser
realizada tomando-se as normas constitucionais em conjunto, como um sistema unitário de princípios e regras, de
modo a se evitarem contradições (antinomias aparentes)
entre elas, logo não estando apartado das regras.
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b) Quanto à estabilidade: rígidas, estáveis e flexíveis;
quanto à forma: escritas, dogmáticas e costumeiras;
quanto ao modo de elaboração: codificadas e legais;
quanto à origem: democráticas, pactuadas, populares
e outorgadas; quanto à extensão: prolixas e concisas.
c)

Quanto ao conteúdo: materiais e formais; quanto à origem: democráticas, populares e outorgadas; quanto à
forma: costumeiras, liberais, sociais; quanto a unidade
documental: orgânicas e inorgânicas; quanto ao processo de reforma: fixas, imutáveis, rígidas, flexíveis e
semi-rígidas; quanto à dogmática: ortodoxas e ecléticas; quanto à extensão: sintéticas e analíticas.

d) Quanto à ideologia: ideal e real; quanto ao objeto:
formais, substanciais e materiais; quanto à forma: históricas, dogmáticas e codificadas; quanto à origem:
promulgadas e outorgadas; quanto à alterabilidade:
super-rígidas, semiflexíveis, rígidas e flexíveis.
|COMENTÁRIOS|.`

Alternativa correta: letra “a”: de acordo com os mais
renomados constitucionalistas brasileiros, as constituições
classificam-se em: material e formal, quanto ao conteúdo;
escrita e não escritas, quanto à forma; dogmáticas e históricas, quanto ao seu modo de elaboração; populares e outorgados, quanto à origem; e rígidas, flexíveis e semi-rigidas
quanto à estabilidade.
Alternativa “b”: na classificação das constituições
quanto a estabilidade, não existe a categoria estável.
Alternativa “c”: na classificação das constituições
quanto à forma, apenas existem escritas e costumeiras, e
não costumeiras, liberais e sociais.

Alternativa “b”: o princípio da máxima efetividade ou
eficiência exige que o intérprete otimize a norma constitucional para dela extrair a maior efetividade possível, guardando estreita relação com o princípio da força normativa.

Alternativa “d”: na classificação das constituições
quanto ao objeto, apenas existem as formais e materialmente constitucionais.

Alternativa “c”: o princípio da concordância prática
ou da harmonização a interpretação de uma norma constitucional exige a harmonização dos bens e valores jurídicos
colidentes em um dado caso concreto, de forma a se evitar
o sacrifício total de um em relação a outro.

06. (Procurador do Município – Prefeitura Curitiba-PR/2007 – PUC) Analise as proposições seguintes que
versam sobre a classificação das constituições:

Alternativa “e”: o princípio da interpretação conforme consiste em conferir a um ato normativo polissêmico (que admite vários significados) a interpretação que
mais se adéque ao que preceitua a Constituição, sem que
essa atividade se constitua em atentado ao próprio texto
constitucional. Aplicável ao controle de constitucionalidade, a interpretação conforme permite que se mantenha
um texto legal, conferindo-se a ele um sentido ou interpretação de acordo com os valores constitucionais,

I.

As Constituições rígidas não prevêem processo de
modificação, por isso duram mais no tempo do que as
flexíveis que estão sempre sofrendo reformas.

II.

A Constituição Brasileira de 1988 é classificada como
escrita, dogmática, popular e flexível.

III. A Constituição do Império era semi-rígida, eis que
algumas de suas regras poderiam ser alteradas pelo
processo comum a todas as normas infraconstitucionais, e outras estavam sujeitas a processo especial previsto no próprio texto constitucional.
Assinale a alternativa correta:

05. (Procurador do Município – Prefeitura Belo Horizonte-MG/2008 – Fundep) Assinale a alternativa que corresponde à classificação das constituições.

a)

a)

b) Somente I.

Quanto ao conteúdo: materiais e formais; quanto à
forma: escritas e não escritas; quanto ao modo de elaboração: dogmáticas e históricas; quanto à origem:
populares e outorgadas; quanto à estabilidade: rígidas, flexíveis e semi-rígidas.
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É correta ou são corretas:

c)

Somente III.
Somente I e III.

d) Somente II.
e)

I, II e III.
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Ɣ “O mandado de segurança não substitui a ação
popular.” (Súmula 101.)
Ɣ Como o requisito para a propositura é ser cidadão
(art. 5º, LXXIII, da CF), e formalmente isso significa
ter título de eleitor, aquele que, a partir dos 16
anos estiver munido deste documento, poderá
ajuizar ação popular.
Ɣ Nos casos de ação popular movida contra o Presidente da República, a competência originária
para o seu julgamento não é do Supremo Tribunal
Federal, pois não há previsão no art. 102, da CF, que
conta com rol taxativo (regime de direito estrito).
Nesse sentido, a jurisprudência do STF: “A competência para julgar ação popular contra ato de
qualquer autoridade, até mesmo do presidente
da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. Julgado o
feito na primeira instância, se ficar configurado o
impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a
remessa obrigatória, ocorrerá a competência do
STF, com base na letra n do inciso I, segunda parte,
do art. 102 da CF.” (AO 859-QO, julgado em 2001 e
relatado pelo Ministro Maurício Corrêa).
Ɣ O prazo de contestação na ação popular é de 20
(vinte) dias, prorrogável por mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção da prova documental, e será comum
a todos os interessados, correndo da entrega em
cartório do mandado cumprido, ou, quando for o
caso, do decurso do prazo assinado em edital, de
acordo com o art. 7º, IV, da Lei 4.717/65.
Ɣ A ação popular prescreve em 05 (cinco) anos, consoante art. 21, da Lei 4.717/65

 SÚMULAS
Ɣ Súmula Vinculante 1: Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem
ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante
de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110/2001.
Ɣ Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por
advogado no processo administrativo disciplinar
não ofende a Constituição.
Ɣ Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio
de fuga ou de perigo à integridade física própria
ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
Ɣ Súmula vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão

Procuradoria do Municipio-4ed.indb 232

Paulo Lépore
com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa em
procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária.
Ɣ Súmula Vinculante 25: É ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade
do depósito.
Ɣ Súmula 419 do STJ: Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel.
Ɣ Súmula Vinculante 28: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de
admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
Ɣ Súmula 654 do STF: A garantia da irretroatividade
da lei, prevista no art 5º, XXXVI, da Constituição da
República, não é invocável pela entidade estatal
que a tenha editado.
Ɣ Súmula 667 do STF: viola a garantia constitucional
de acesso à jurisdição a taxa judiciária calcada sem
limite sobre o valor da causa.
Ɣ Súmula 693 do STF: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a
pena pecuniária seja a única cominada.
Ɣ Súmula 694 do STF: “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou
de perda de patente ou de função pública”.
Ɣ Súmula 695 do STF: Não cabe habeas corpus
quando já extinta a pena privativa de liberdade.
Ɣ Súmula 693 do STF: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou
relativo a processo em curso por infração penal
a que a pena pecuniária seja a única cominada.
Ɣ Súmula 692 do STF: Não se conhece de habeas
corpus contra omissão de relator de extradição,
se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja
prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.
Ɣ Súmula 395 do STF: Não se conhece de recurso de
habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o
ônus das custas, por não estar mais em causa a
liberdade de locomoção.
Ɣ Súmula 512 do STF: Não cabe condenação em
honorários de advogado na ação de mandado de
segurança.
Ɣ Súmula 270 do STF: Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780,
de 12-7-1960, que envolva exame de prova ou de
situação funcional complexa.
Ɣ Súmula 268 do STF: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
Ɣ Súmula 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.
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Ɣ Súmula 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

 INFORMATIVOS

Ɣ Súmula 431 do STF: É nulo julgamento de recurso
criminal, na segunda instância, sem prévia intimação
ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.

STF

Ɣ Súmula 632 do STF: É constitucional lei que fixa
prazo de decadência para impetração de mandado de segurança.
Ɣ Súmula 630 do STF: A entidade de classe tem
legitimação para o mandado de segurança ainda
quando a pretensão veiculada interesse apenas
a uma parte da respectiva categoria.
Ɣ Súmula 629 do STF: A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor
dos associados independe da autorização destes.
Ɣ Súmula 624 do STF: Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.
Ɣ Súmula 625 do STF: Controvérsia sobre matéria
de direito não impede concessão de mandado de
segurança.
Ɣ Súmula 510, do STF: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada,
contra ela cabe o mandado de segurança ou a
medida judicial.
Ɣ Súmula 430, do STF: Pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança.
Ɣ Súmula 271 do STF: Concessão de mandado de
segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Ɣ Súmula 629 do STF: O mandado de segurança não
é substitutivo de ação de cobrança.
Ɣ Súmula 101 do STF: O mandado de segurança não
substitui a ação popular.
Ɣ Súmula 365 do STF: Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.
Ɣ Súmula 2 do STJ: não cabe o habeas data (CF, art.
5º, LXXII, letra “a”) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.
Ɣ Súmula 376 do STJ: compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato
de juizado especial.
Ɣ Súmula 333 do STJ: cabe mandado de segurança
contra ato praticado em licitação promovida por
sociedade de economia mista ou empresa pública.
Ɣ Súmula 105 do STJ: na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários
advocatícios.
Ɣ Súmula 481 do STJ: faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais
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` Anistia. AgRg no ARE 724.006-RJ. Rel. Min. Gilmar
Mendes
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Reparação
econômica. Ajuizamento de ação pelo anistiado com intuito de pleitear a incidência de juros e correção monetária. Descumprimento de requisito previsto em acordo.
Anulação do termo de adesão pela autoridade coatora.
4. Análise de legislação infraconstitucional. Lei 11.354/06.
Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Ausência
de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Info 708)
` Inviolabilidade das Comunicações. RHC 115.983-RJ.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski
Recurso ordinário em “habeas corpus”. Constitucional e
processual penal. Delito de homicídio. Busca e apreensão
de cartas amorosas enviadas pela recorrente a um dos corréus com quem mantinha relacionamento extraconjugal.
Art. 240, § 1º, f, do CPP. Violação do direito à inviolabilidade
de correspondência. Não ocorrência. Garantia que não é
absoluta. Autoria intelectual evidenciada por outras provas
colhidas na instrução criminal. Ausência de demonstração
do efetivo prejuízo. Impossibilidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório na via estreita do “habeas corpus”. Soberania dos veredictos proferidos pelo tribunal do
júri. Trânsito em julgado da condenação. Impossibilidade
de admitir-se o writ constitucional como sucedâneo de
revisão criminal. Recurso improvido. I. A jurisprudência
desta Corte consagrou o entendimento de que o princípio
constitucional da inviolabilidade das comunicações (art.
5º, XII, da CF) não é absoluto, podendo o interesse público,
em situações excepcionais, sobrepor-se aos direitos individuais para evitar que os direitos e garantias fundamentais
sejam utilizados para acobertar condutas criminosas. II. A
busca e apreensão das cartas amorosas foi realizada em
procedimento autorizado por decisão judicial, nos termos
do art. 240, § 1º, f, do CPP. III. A condenação baseou-se em
outros elementos de prova, em especial nos depoimentos
de testemunhas, reproduzidos em plenário, sob o crivo
do contraditório. IV. Esta Corte assentou o entendimento
de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do
CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou
absoluta, eis que, (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades “pas de nullité sans
grief” compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP).
V. Não cabe a este Tribunal, na via do remédio constitucional, decidir de modo diverso, ainda mais quando se analisa
a questão sob a ótica do preceito fundamental da soberania dos veredictos, assegurado ao Tribunal do Júri na alínea
c do inciso XXXVIII do art. 5º da Carta Magna. VI. O “habeas
corpus”, em que pese configurar remédio constitucional
de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo
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da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso
dos autos. VII. Recurso ordinário improvido. (Info 718)
` Prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia. HC 110.526-SP. Rel.
Min. Luiz Fux
Prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável
de pensão alimentícia (CF, art. 5º, inc. LXVII). Perda superveniente do objeto do “writ”. Ausência do interesse de
agir. “writ” prejudicado. 1. O art. 5º, inciso LXVII, da Carta
Magna, dispõe que “não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentício e a do depositário infiel”. 2. “In casu”, o paciente teve decretada a prisão
civil por inadimplemento voluntário e inescusável de
obrigação alimentícia, sobrevindo a perda do objeto do
presente “writ”, pelo decurso do prazo de 30 (trinta) dias
da prisão civil, consoante entendimento desta Corte (HC
107558). 3. “Habeas corpus” julgado extinto, sem resolução do mérito, face à perda superveniente de seu objeto.

STJ
` Desnecessidade de sobrestamento de mandado de
segurança que tramita no STJ em razão de declaração
de repercussão geral pelo STF.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não
implica, necessariamente, a suspensão de mandado
de segurança em trâmite no STJ, mas unicamente o
sobrestamento de eventual recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo STJ ou por
outros tribunais. MS 11.044-DF, Rel. Min. Og Fernandes,
j. 13.3.2013. 3ª S. (Info 519)
` Ilegitimidade do governador de estado para figurar
como autoridade coatora em mandado de segurança
em que se busque a atribuição de pontuação em concurso público.
O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar
como autoridade coatora em mandado de segurança
no qual o impetrante busque a atribuição da pontuação
referente à questão de concurso público realizado para
o provimento de cargos do quadro de pessoal da respectiva unidade federativa. A autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica
ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal,
ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir
a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6º, § 3º,
da Lei 12.016/2009. Na hipótese em análise, constatada a
não atribuição de pontuação após a anulação de questão,
a autoridade competente para proceder à reclassificação
dos impetrantes seria a banca examinadora responsável
pelo certame, que é a executora direta do ato impugnado. O Governador do Estado teria competência para nomear e dar posse aos candidatos, mas não para corrigir a
ilegalidade apontada. AgRg no RMS 37.924-GO, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 9.4.2013. 2ª T. (Info 519)
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` Inocorrência de perda do objeto de mandado de
segurança em razão do encerramento do certame, do
término do curso de formação ou da homologação do
resultado final do concurso impugnado.
O encerramento do certame, o término do curso de formação ou a homologação do resultado final do concurso público não acarretam perda do objeto de mandado
de segurança impetrado em face de suposta ilegalidade
ou abuso de poder praticados durante uma de suas etapas. Com efeito, entender como prejudicado o pedido
nessas situações seria assegurar indevida perpetuação
da eventual ilegalidade ou do possível abuso praticado. RMS 28.400-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
19.2.2013. 6ª T. (Info 515)
` Mandado de segurança. Cabimento. Configuração de prova pré-constituída da liquidez e certeza
do direito à obtenção de medicamentos e insumos.
Laudo médico particular.
A instrução de MS somente com laudo médico particular
não configura prova pré-constituída da liquidez e certeza
do direito do impetrante de obter do Poder Público determinados medicamentos e insumos para o tratamento
de enfermidade acometida por ele. O laudo de médico
particular, embora aceito como elemento de prova, não
pode ser imposto ao magistrado como se a matéria fosse,
exclusivamente, de direito. Esse parecer não é espécie de
prova suprema ou irrefutável, ainda mais quando a solução da controvérsia, de natureza complexa, depende de
conhecimento técnico-científico, necessário para saber
a respeito da possibilidade de substituição do medicamento ou sobre sua imprescindibilidade. Além do mais, o
laudo médico, como elemento de prova, deve submeter-se ao contraditório, à luz do que dispõe o art. 333, II, do
CPC, principalmente quando, para o tratamento da enfermidade, o Sistema Único de Saúde ofereça tratamento
adequado, regular e contínuo. Nesse contexto, o laudo
médico particular, não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser
ratificado ou infirmado por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no MS. Desse modo, as vias ordinárias, e não a via do
MS, representam o meio adequado ao reconhecimento
do direito à obtenção de medicamentos do Poder Público, uma vez que, como foi dito, apenas o laudo médico
atestado por profissional particular sem o crivo do contraditório não evidencia direito líquido e certo para impetração de MS. RMS 30.746-MG, Rel. Min. Castro Meira, j.
27.11.2012. 2ª T. (Info 511)
` Mandado de segurança concomitante com recurso
especial. Mesma matéria. Invasão de competência.
Não é cabível impetrar MS perante o tribunal de origem
para discutir matéria já aduzida em REsp pendente de
apreciação do STJ, ainda que os vícios acerca dos quais a
parte se insurgiu no “mandamus” não sejam, ordinariamente, passíveis de revisão no apelo extremo. Assim, há
invasão de competência do STJ no julgamento de man-
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dado de segurança (MS) pelo tribunal “a quo” no qual a
parte, derrotada na anterior análise de recurso de apelação, impugna uma série de matérias ligadas ao procedimento adotado no julgamento. Rcl 8.668-GO, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 28.11.2012. 2ª S. (Info 510)
` Mandado de segurança para impugnar ato judicial
que tenha determinado a conversão de agravo de instrumento em agravo retido.
É cabível mandado de segurança para impugnar decisão que tenha determinado a conversão de agravo de
instrumento em agravo retido. Isso porque, nessa hipótese, não há previsão de recurso próprio apto a fazer valer o direito da parte ao imediato processamento de seu
agravo. RMS 30.269-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.6.2013.
4ª T. (Info 526)
` Mandado de segurança. Ilegitimidade da autoridade coatora. Agente de retenção de tributos.
Não tem legitimidade o Procurador-Geral de Justiça do
MPDFT para figurar no polo passivo de MS impetrado
por procuradora de justiça do respectivo órgão com o
intuito de obter a declaração da ilegalidade da incidência
de imposto de renda e de contribuição social no pagamento de parcelas referentes à conversão em pecúnia de
licença-prêmio não usufruída. Para fins de mandado de
segurança, autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do ato impugnado e tem o dever
funcional de responder pelo seu fiel cumprimento, além
de dispor da competência para corrigir eventual ilegalidade. No caso, os referidos tributos são instituídos pela
União, e não pertence ao DF o produto da arrecadação
do IRPF e da contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor incidente sobre os rendimentos pagos
pela União aos membros do MPDFT, conforme estabelecido nos arts. 21, XIII, 40, 149, 153 e 157 da CF. O Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, ao determinar o desconto
relativo ao imposto de renda e à contribuição social no
pagamento de parcelas referentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio, atua como mero responsável
tributário pela retenção dos tributos sobre os rendimentos pagos pela União; não detém, portanto, legitimidade
para figurar no polo passivo do respectivo mandado de
segurança. O delegado da Receita Federal do Brasil no
Distrito Federal seria o legitimado para figurar no polo
passivo do presente writ, conforme o disposto no art. 243
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda 95/2007. AgRg no AREsp 242.466-MG, Rel. Min. Castro
Meira, j. 27.11.2012. 2ª T. (Info 512)
` Prazo decadencial para a impetração de mandado
de segurança.
Renova-se mês a mês o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança no qual se contesta
o pagamento de pensão feito pela Administração em
valor inferior ao devido. De acordo com a jurisprudência
do STJ, cuidando-se de conduta omissiva ilegal da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo,
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o prazo decadencial estabelecido pela Lei do Mandado
de Segurança se renova de forma continuada. AgRg
no AREsp 243.070-CE, Rel. Min. Humberto Martins, j.
7.2.2013. 2ª T. (Info 517)
` Termo inicial do prazo decadencial do mandado de
segurança. Supressão de horas extras incorporadas.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração
de mandado de segurança na hipótese de supressão de
valores referentes a horas extras supostamente incorporadas por servidor público é a data em que a verba
deixou de ser paga. A exclusão do pagamento de horas
extras é ato comissivo que atinge o fundo de direito,
portanto está sujeita ao prazo decadencial do art. 23
da Lei 12.016/2009, cuja contagem se inicia na data do
primeiro pagamento em que houve a supressão da verba, ocasião em que toma ciência o interessado, não se
renovando nos meses subsequentes. De modo diverso,
no caso de redução, ficaria configurada a prestação de
trato sucessivo, pois não haveria a negação do próprio
fundo de direito. RMS 34.363-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 6.12.2012. 2ª T. (Info 513)
` Termo inicial do prazo para impetração de mandado de segurança objetivando a nomeação em
cargo público.
Na hipótese em que houver, em ação autônoma, o reconhecimento da nulidade de questões de concurso público, o termo inicial do prazo para que o candidato beneficiado impetre mandado de segurança objetivando
sua nomeação no cargo público será a data do trânsito
em julgado da decisão judicial. Isso porque o candidato favorecido pela decisão judicial somente passa a ter
direito líquido e certo à nomeação a partir da referida
data. AgRg no REsp 1.284.773-AM, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 23.4.2013. 1ª T. (Info 522)
` Utilização de mandado de segurança para controle
da competência dos juizados especiais.
É cabível mandado de segurança, a ser impetrado no Tribunal de Justiça, a fim de que seja reconhecida, em razão
da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos
juizados especiais para o julgamento do feito, ainda que
no processo já exista decisão definitiva de Turma Recursal da qual não caiba mais recurso. Inicialmente, observe-se que, em situações como essa, o controle por meio da
ação mandamental interposta dentro do prazo decadencial de cento e vinte dias não interfere na autonomia dos
Juizados, uma vez que o mérito da demanda não será
decidido pelo Tribunal de Justiça. Ademais, é necessário
estabelecer um mecanismo de controle da competência
dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as
causas para as quais são absolutamente incompetentes,
nos termos da lei civil. Dessa forma, sendo o juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, a decisão
é, nesse caso, inexistente ou nula, não havendo, tecnicamente, que falar em trânsito em julgado. RMS 39.041-DF,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 7.5.2013. 4ª T. (Info 524)
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A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um
complexo de prerrogativas cuja concretização
revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à
pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade
e, também, a prestações positivas originárias do
Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança
e do adolescente, o direito à saúde, o direito à
assistência social, o direito à moradia, o direito
à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de
1948 (Artigo XXV).” (ARE 639.337, julgado em 2011 e
relatado pelo Ministro Celso de Mello).

DIREITOS SOCIAIS
Ɣ CF, artigos 6º a 11.

 DICAS
1. Os direitos sociais, econômicos, e culturais são
direitos humanos de segunda geração, realizáveis por meio de políticas públicas estatais, e
normalmente descritos em normas programáticas, mas isso não significa que não podem ser exigidos juridicamente. Isso porque, todos os direitos
humanos são juridicamente exigíveis, e os direitos fundamentais expressos na Constituição têm
aplicabilidade imediata.
2. Nos termos do art. 6º, da CF, são direitos sociais:
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
além da assistência aos desamparados, na forma da
Constituição.
Ɣ Atenção! O transporte foi expressamente reconhecido como direito social pela recente emenda constitucional 90/2015!
3. A relevância econômica dos objetos dos direitos
sociais prestacionais (que exigem atuação estatal)
faz com que a discussão, previsão e aplicação de
recursos públicos, atribuições estas originárias dos
órgãos políticos, notadamente do Poder Executivo,
legitime o Poder Judiciário, diante da inércia ou
deficiência de atuação dos legitimados ordinários, à concretização dos direitos. Aliás, esse é
uma das características do que se tem chamado de
judicialização de políticas públicas, uma das facetas
do neoconstitucionalismo.
4. Canotilho ensina que: “1. “Reserva do possível”
significa total desvinculação jurídica do legislador
quanto à dinamização dos direitos sociais constitucionais consagrados. 2. Reserva do possível significa
a “tendência para o zero” da eficácia jurídica das
normas constitucionais consagradoras de direitos
sociais. 3.Reserva do possível significa gradualidade
com dimensão lógica e necessária da concretização
dos direitos sociais,tendo sobretudo em conta os
limites financeiros. 4. Reserva do possível significa
insindicabilidade jurisdicional das opções legislativas quanto à densificação legislativa das normas
constitucionais reconhecedoras de direitos sociais”
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos Sobre Direitos
Fundamentais, Coimbra: Coimbra, 2004, p. 108)
Ɣ “A cláusula da reserva do possível – que não pode
ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a
implementação de políticas públicas definidas
na própria Constituição – encontra insuperável
limitação na garantia constitucional do mínimo
existencial, que representa, no contexto de nosso
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (...)
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Ɣ Ademais, “Embora resida, primariamente, nos
Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de
formular e executar políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem em caráter mandatório – mostra-se
apta a comprometer a eficácia e a integridade de
direitos sociais e culturais impregnados de estatura
constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do
possível’.” (RE 436.996, julgado em 2005 e relatado
pelo Ministro Celso de Mello).
5. A Constituição Federal, estabelece proibição de
distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre os profissionais respectivos.
6. Há proibição de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
7.

É direito do trabalhador urbano e rural, remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento (50%) à do normal.

8. Trabalhador doméstico
Ɣ Os trabalhadores domésticos tiveram os seus
direitos ampliados pela Emenda Constitucional
72 de 2 de abril de 2013. Com a alteração constitucional, passam a existir dois grupos de direitos relativos
aos domésticos: a) direitos incondicionados; e b)
direitos condicionados. Os direitos incondicionados são aqueles que devem ser aplicados independentemente de qualquer determinação estabelecida na legislação infraconstitucional. Já os direitos
condicionados são aqueles que devem ser aplicados
com atendimento às condições estabelecidas em
legislação infraconstitucional e observância de simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação
de trabalho e suas peculiaridades. Os detalhes estão
arrolados na tabela a seguir.
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DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS AO
TRABALHADOR DOMÉSTICO DEPOIS DA EC 72/13
Direitos condicionados à legislação infraconstitucional e à observância de simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da
relação de trabalho e suas peculiaridades

Os que foram estabelecidos pela EC 72/13

Os que já existiam
antes da EC 72/13

Direitos incondicionados

1.

Salário mínimo

2.

Irredutibilidade do salário

3.

Décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria

4.

Repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos

5.

Férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal

6.

Licença-gestante de 120 dias

7.

Licença-paternidade de 5 dias

8.

Aviso-prévio

9.

Aposentadoria

10. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável
11. Proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa
12. Duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho

1. Integração à previdência social

2. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
3. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
4. Fundo de garantia do tempo de serviço;
5. Remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno;

Os que foram estabelecidos pela EC 72/13

13. Remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal
14. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança
15. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho

6. Salário-família pago em razão do dependente
do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei

16. Proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil

7. Assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas

17. Proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência

8. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa

18. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos
•

Atenção! Como a matéria é nova, a doutrina ainda
se posicionará a respeito do tema. É possível que,
com base na doutrina de José Afonso da Silva se
diga que os direitos aqui denominados de condicionados, representam, em verdade, normas constitucionais de eficácia limitada, aplicabilidade
indireta, mediata e reduzida e, por isso, poderiam
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ser chamados de direitos de aplicabilidade mediata.
Aliás, fique ligado, pois a FCC, na prova do TRT
SC/2013, adotou justamente esse entendimento!
9. Nos termos da doutrina de Alexandre de Moraes, o
direito de relacionamento ou de filiação em
organizações sindicais internacionais é manifesta-
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ção do princípio da solidariedade internacional dos
interesses dos trabalhadores (Direito Constitucional.
25 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 204).
10. Ninguém poderá ser obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a qualquer sindicato.

SÃO BRASILEIROS
1. Natos
(Nacionalidade Primária/Originária)

11. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo
se cometer falta grave.

b) os nascidos no estrangeiro,
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

12. O aposentado filiado tem direito a votar e ser
votado nas organizações sindicais.
13. É vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores
ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município (não de um Estado).

1. Natos
(Nacionalidade Primária/Originária)

DIREITOS DA NACIONALIDADE
Ɣ CF, artigos 12 e 13.

 DICAS
1. O fato natural do nascimento não é suficiente para
o reconhecimento de nacionalidade, pois devem
ser levados em consideração outros elementos tais
como: i) o local do nascimento; ii) nacionalidade
dos pais; e; iii) função exercida pelos pais no local
de nascimento da criança.

2. Naturalizados
(Nacionalidade
Secundária)

2. A origem sanguínea firma a nacionalidade pelo
critério jus sanguinis, e a vinculação territorial reconhece o brasileiro via critério jus solis.
3. São brasileiros natos: a) os nascidos na República
Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu
país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja
a serviço da República Federativa do Brasil e; c)
os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de
mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham
a residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira (nacionalidade potestativa).
4. São brasileiros naturalizados: a) os que, na forma
da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto
e idoneidade moral (ato discricionário de soberania
estatal, não sendo direito público subjetivo); b) os
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes
na República Federativa do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira (direito
público subjetivo).
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a) os nascidos na República
Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam
a serviço de seu país;

c) os nascidos no estrangeiro
de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que sejam
registrados em repartição
brasileira competente ou
venham a residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira.
a) os que, na forma da lei,
adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e
idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa
do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem
condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira.

5. São privativos de brasileiros natos os cargos:
I – de Presidente e Vice-Presidente da República;
II – de Presidente da Câmara dos Deputados; III –
de Presidente do Senado Federal; IV – de Ministro
do Supremo Tribunal Federal; V – da carreira diplomática; VI – de oficial das Forças Armadas; VII – de
Ministro de Estado da Defesa.
Ɣ Para memorizar os cargos privativos de brasileiro
nato, o amigo leitor pode valer-se da expressa mnemônica “MP3.COM”
Cargos privativos de brasileiro nato

P3

M

inistro do STF

P

residente da República (e Vice)

P

residente da Câmara dos Deputados

P

residente do Senado Federal

C

arreira Diplomática

O

ficial das Forças Armadas

M

inistro de Estado da Defesa
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Ɣ “É pacífica a jurisprudência desta Corte de que os
Municípios detêm competência para legislar
sobre o tempo máximo de espera por atendimento nas agências bancárias, uma vez que essa
questão é de interesse local e diz respeito às normas
de proteção das relações de consumo, não se confundindo com a atividade-fim das instituições bancárias”. (STF. AI 495187, julgado em 2011 e relatado
pelo Ministro Dias Tóffoli).
Ɣ Segundo o STF, ““Distrito Federal: competência
legislativa para fixação de tempo razoável de espera
dos usuários dos serviços de cartórios. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila
dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios
não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja
competência legislativa a Constituição atribui
aos Municípios (...).” (RE 397.094, julgado em 2006
e relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence).
Ɣ O Município dispõe de competência, para, com
apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição, exigir, mediante lei, a instalação de sanitários ou a colocação de bebedouros em estabelecimentos bancários (AI-AgR 614510, julgado em
2007 e relatado pelo Ministro Celso de Mello).
Ɣ

O STF firmou entendimento no sentido de que é
constitucional lei municipal que determina às
agências bancárias a instalação de portas eletrônicas de segurança, visto que é competência
do Município legislar sobre assuntos de interesse
local dispondo sobre medidas referentes à segurança dos usuários de serviços bancários (AI-AgR
347.717, julgado em 2005 e relatado pelo Ministro
Celso de Mello)

Ɣ A Constituição de 1988, no que se refere à organização federativa aplicada aos Municípios, dispõe que
compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30. V, da CF).
Ɣ Compete aos Municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em
lei.
Ɣ Os Municípios podem criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual,
não havendo necessidade de Lei Federal para
nenhuma hipótese.
Ɣ Compete aos Municípios promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano
Ɣ A jurisprudência do STF entende que, pelo princípio da simetria, os crimes de responsabilidade praticados pelos Prefeitos serão julgados pela Câmara
Municipal, cabendo ao TJ a competência para os
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crimes comuns (art. 29, X, da CF). No julgamento
perante o TJ, a competência para a decisão poderá
ser do Plenário, do Órgão Fracionário ou do Órgão
Especial, o que será fixado no Regimento Interno do
Tribunal, Além disso, há a Súmula 702 do STF, que
dispõe: “a competência do Tribunal de Justiça para
julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais
casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”, o que reafirma não
ser competência privativa do TJ o julgamento de
Prefeito.
Ɣ É inconstitucional a Lei Estadual que determina
o fornecimento gratuito de água potável à população por meio de caminhão-pipa todas as vezes
que houver interrupção do fornecimento normal
do serviço, pois invade o âmbito de competência
legislativa municipal (STF. 2340, julgada em 2013 e
relatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski).
Ɣ Súmulas
Ɣ Súmula 208 do STJ: Compete à Justiça Federal
processar e julgar prefeito municipal por desvio de
verba sujeita à prestação de contas perante órgão
federal.
Ɣ Súmula Vinculante 2: É inconstitucional a lei ou
ato normativo estadual ou distrital que disponha
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive
bingos e loterias.
Ɣ Súmula Vinculante 39: Compete privativamente à
União legislar sobre vencimentos dos membros das
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
Ɣ Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
Ɣ Súmula Vinculante 38: É competente o Município
para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

 INFORMATIVOS
STF
Competência
` ADI: uso de veículos apreendidos e competência – 3
Revestem-se de constitucionalidade as Leis 5.717/98 e
6.931/2001, do Estado do Espírito Santo, que autorizam
a utilização, pela polícia militar ou pela polícia civil estadual, de veículos apreendidos e não identificados
quanto à procedência e à propriedade, exclusivamente
no trabalho de repressão penal. Essa a orientação do
Plenário que, em conclusão, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as mencionadas normas.
Avaliou-se não se tratar de matéria correlata a trânsito,
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mas concernente à administração. Recordou-se que
norma do Código de Trânsito Brasileiro permitiria que
veículos fossem levados a hasta pública, embora constituísse permissão que nem sempre ocorreria. Destacou-se que as normas disporiam sobre a regulação no plano
estritamente administrativo, na esfera de autonomia do
estado-membro. ADI 3327/ES, red. p/ ac. Min. Cármen
Lúcia, 8.8.2013. Pleno. (Info 714)
` Adaptação de veículos de transporte coletivo e
acessibilidade
O Plenário julgou improcedente pedido formulado em
ação direta de inconstitucionalidade proposta contra
a Lei 10.820/92, do Estado de Minas Gerais, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de empresas concessionárias
de transporte coletivo intermunicipal promoverem
adaptações em seus veículos, a fim de facilitar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência física
ou com dificuldade de locomoção. Salientou-se que a
Constituição dera destaque à necessidade de proteção
às pessoas com deficiência, ao instituir políticas e diretrizes de acessibilidade física (CF, arts. 227, § 2º; e 244),
bem como de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade. Enfatizou-se a incorporação,
ao ordenamento constitucional, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – primeiro tratado internacional aprovado pelo rito
legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da CF –, internalizado
por meio do Decreto 6.949/2009. Aduziu-se que prevaleceria, no caso, a densidade do direito à acessibilidade
física das pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV), não
obstante pronunciamentos da Corte no sentido da competência privativa da União (CF, art. 22, XI) para legislar
sobre trânsito e transporte. Consignou-se que a situação deveria ser enquadrada no rol de competências legislativas concorrentes dos entes federados. Observou-se que, à época da edição da norma questionada, não
haveria lei geral nacional sobre o tema. Desse modo,
possível aos estados-membros exercerem a competência legislativa plena, suprindo o espaço normativo com
suas legislações locais (CF, art. 24, § 3º). Ressaltou-se que
a preocupação manifestada, quando do julgamento da
medida cautelar, sobre a ausência de legislação federal
protetiva encontrar-se-ia superada, haja vista a edição
da Lei 10.098/2000, a estabelecer normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade de pessoas
com deficiência. Registrou-se que, diante da superveniência dessa lei nacional, a norma mineira, embora
constitucional, perderia força normativa, na atualidade,
naquilo que contrastasse com a legislação geral de regência do tema (CF, art. 24, § 4º). ADI 903/MG, Rel. Min.
Dias Toffoli, 22.5.2013. Pleno. (Info 707)
` Alegação de inconstitucionalidade e “Zona Azul”
A 2ª Turma deliberou afetar ao Plenário julgamento de
recurso extraordinário em que se alega a inconstitucionalidade de lei municipal paulistana, de iniciativa de
vereador, que autorizaria oficiais de justiça estacionar
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seus veículos em áreas denominadas “Zona Azul”, sem
pagamento das tarifas próprias. Destacou-se que o recurso poderia ser paradigmático, apesar de anterior à
sistemática da repercussão geral, porque esses estacionamentos rotativos onerosos existiriam em muitas
localidades brasileiras. RE 239458/SP, Rel. Min. Cármen
Lúcia, 18.12.2012. 2ª T. (Info 693)
` ADI: cancelamento de multas e competência
O Plenário, por maioria, julgou procedente pleito formulado em ação direta proposta, pelo Procurador-Geral
da República, contra a Lei fluminense 3.279/99, que dispõe sobre o cancelamento de multas de trânsito. Concluiu-se pela afronta à regra de competência privativa
da União para legislar sobre a matéria (CF, art. 22, XI). ADI
2137/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013. Pleno. (Info 701)
` ADI e competência para parcelar multa de trânsito
O Plenário, por maioria, julgou procedente pleito formulado em ação direta contra o art. 29 da Lei 6.555/2004,
do Estado de Alagoas, na parte em que autoriza o parcelamento de débitos oriundos de multas de trânsito,
inclusive os inscritos em dívidas ativas. Reputou-se que,
na esteira da jurisprudência da Corte, a norma questionada estaria em conflito com o art. 22, XI, da CF, segundo
o qual competiria privativamente à União legislar sobre
trânsito e transporte. Vencido, em parte, o Min. Marco
Aurélio, que julgava procedente o pedido em menor extensão. Admitia o parcelamento por entender tratar-se
de receita do estado-membro. Sublinhava, no entanto,
que o legislador alagoano teria adentrado no campo do
direito processual, ao prever, no § 4º do art. 29 da norma
impugnada, que “o pleito de parcelamento do débito
implica, em si, a desistência, a renúncia a processo, a
pretensão já submetida ao Judiciário”. Assentava, assim,
a inconstitucionalidade do aludido preceito. ADI 4734/
AL, Rel. Min. Rosa Weber, 16.5.2013. Pleno. (Info 706)
` ADI: parcelamento de multas e competência
O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada, pelo Procurador-Geral
da República, contra a Lei 8.027/2003, que autorizou o
parcelamento de multa vencida, resultante de infração
de trânsito, e sua norma regulamentadora, Decreto
3.404/2004, ambos do Estado de Mato Grosso. Neste,
autorizou-se que a penalidade de multa vencida, resultante de infração, pudesse ser dividida. Rejeitou-se preliminar de não conhecimento do Decreto 3.404/2004,
porquanto se trataria de norma regulamentadora da
lei questionada. No mérito, ante a usurpação de competência legislativa privativa da União, declarou-se a
inconstitucionalidade da Lei 8.027/2003 e, por arrastamento, do referido decreto. ADI 3708/MT, Rel. Min. Dias
Toffoli, 11.4.2013. Pleno. (Info 701)
` ADI: segurança no trânsito e competência
O Plenário julgou procedente pleito formulado em ação
direta de inconstitucionalidade proposta, pelo Pro-
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curador-Geral da República, contra a Lei 10.521/95, do
Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nas vias urbanas
daquele estado, bem como proíbe aos menores de dez
anos viajar nos bancos dianteiros de veículos que menciona. Asseverou-se haver inconstitucionalidade formal
por ofensa ao art. 22, XI, da CF, que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e
transporte. ADI 2960/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013.
Pleno. (Info 701)
` ADI: uso de veículos apreendidos e competência
O Plenário julgou procedente pedido formulado em
ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei
8.493/2004, do Estado do Rio Grande do Norte. A norma questionada determina o uso de carros particulares
apreendidos e que se encontram nos pátios das delegacias e no Departamento Estadual de Trânsito – Detran,
notificados há mais de noventa dias, em serviços de inteligência e operações especiais, a critério da Secretaria
de Defesa Social. Aduziu-se que o estado-membro não
poderia criar hipóteses semelhantes à requisição administrativa para incidência no período em que a destinação do veículo aguardaria definição. Observou-se que
a legalidade da medida dependeria do exame no curso
do processo legislativo da União. O Min. Luiz Fux enfatizou que a Constituição estabeleceria a competência
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). Em acréscimo, assinalou a edição
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em que fixadas
as consequências específicas para a apreensão de veículos particulares (CTB, art. 328). Assim, ao versar sobre
sanções administrativas da infração, preveria expressa
e pontualmente o destino dos veículos após o decurso
do lapso de noventa dias. Reputou que a lei estadual,
ao desconsiderar por completo a legislação federal, trataria do tema de forma inteiramente distinta, a tornar
imperativo o emprego dos veículos mencionados em
atividades da própria Administração Pública. A par disso, sublinhou ser evidente existir antinomia jurídica instaurada na espécie. De igual modo, se a apreensão estivesse fundada em ordem judicial, também configuraria
inconstitucionalidade por usurpação da competência
da União para legislar sobre direito processual. Consignou que a forma de alienação ou de emprego de bens
tomados judicialmente seria questão a integrar o cerne
de matéria processual, a orientar a própria atividade jurisdicional. A Min. Cármen Lúcia entendeu que a norma
impugnada, inclusive, seria lacônica. ADI 3639/RN, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, 23.5.2013. Pleno. (Info 707)
` ADI: uso de veículos apreendidos e competência
O Plenário iniciou exame de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, pelo Procurador-Geral da República, contra as Leis 5.717/98 e 6.931/2001, ambas do Estado do Espírito Santo, que autorizava a utilização, pela
polícia militar ou pela polícia civil estadual, de veículos
apreendidos e não identificados quanto à procedência
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e à propriedade, exclusivamente no trabalho de repressão penal. O Min. Dias Toffoli, relator, julgou procedente o pedido formulado, no que foi acompanhado pelos
Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Luiz Fux.
Destacou que a Constituição, na parte em que fixaria a
competência legislativa dos entes federados, teria outorgado à União, privativamente, a faculdade de editar
normas sobre trânsito e transporte. Em divergência, a
Min. Cármen Lúcia considerou o pleito improcedente,
no que foi seguida pelos Ministros Marco Aurélio, Celso
de Mello e Joaquim Barbosa, Presidente. Obtemperou
não se tratar de matéria correlata a trânsito, mas concernente à administração. Recordou que norma do
Código de Trânsito Brasileiro permitiria que veículos
fossem levados a hasta pública, embora constituísse
permissão que nem sempre ocorreria. O Min. Marco
Aurélio aduziu que o ente federado não teria invadido
a esfera de competência da União porque, ante a inexistência de lei geral, os Estados-membros exerceriam
normatividade plena, nos termos previstos na Constituição. Para o Min. Celso de Mello, a matéria em causa
não envolveria trânsito e transporte, mas, sim, típica
norma de caráter administrativo, integrada no âmbito de autonomia do próprio Estado-membro. Após, o
julgamento foi suspenso para colher-se os votos dos
demais Ministros. ADI 3327/ES, Rel. Min. Dias Toffoli,
11.4.2013. Pleno. (Info 701)
` ADI: uso de veículos apreendidos e competência – 2
O Plenário retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Leis 5.717/98
e 6.931/2001, ambas do Estado do Espírito Santo, que
autorizam a utilização, pela polícia militar ou pela
polícia civil estadual, de veículos apreendidos e não
identificados quanto à procedência e à propriedade,
exclusivamente no trabalho de repressão penal. Nesta
assentada, os Ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes,
ao acompanharem a divergência iniciada pela Min. Cármen Lúcia, consideraram o pleito improcedente. O Min.
Teori Zavascki asseverou que os diplomas não tratariam
de trânsito. O Min. Gilmar Mendes salientou que as leis
cuidariam apenas da destinação dos bens apreendidos,
o que configuraria disciplina meramente administrativa, de competência do estado-membro. O Min. Marco
Aurélio, por sua vez, reajustou o voto anteriormente
proferido, para julgar o pedido procedente. Asseverou
que a competência normativa do tema estaria restrita à
União, por versar disciplina do Código de Trânsito Brasileiro. Após, verificado empate na votação, deliberou-se suspender o julgamento para aguardar-se o voto do
11º membro da Corte. ADI 3327/ES, Rel. Min. Dias Toffoli,
16.5.2013. Pleno. (Info 706)
` Comercialização de produtos em recipientes reutilizáveis e competência
O Plenário julgou improcedente pedido formulado em
ação direta ajuizada contra a Lei 3.874/2002, do Estado
do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a comercialização
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de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou
embalagens reutilizáveis. Afastou-se alegação de inconstitucionalidade formal da norma, por suposto vício
de competência legislativa, pois esta seria concorrente
dos estados-membros, do Distrito Federal e da União,
no tocante à defesa do consumidor. Frisou-se que o
diploma não disciplinaria matéria de direito de marcas
e patentes ou relacionada à propriedade intelectual.
Lembrou-se que a Corte apreciara lei de redação idêntica em outra oportunidade (ADI 2359) e também julgara
improcedente aquele pleito, haja vista o disposto no
art. 24, V e VIII, da CF. ADI 2818/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli,
9.5.2013. Pleno. (Info 705)
` Destinação de armas de fogo apreendidas e competência
O estado-membro não tem competência para legislar
sobre uso de armas de fogo apreendidas. Com base
nessa orientação, o Plenário julgou procedente pedido
formulado em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.060/2002, do Estado de São Paulo.
A norma impugnada dispõe sobre o uso, pelas polícias
civil e militar da referida entidade federativa, das armas
de fogo apreendidas. De início, ressaltou-se que a existência de regulamentação federal sobre a matéria (Estatuto do Desarmamento) não impediria a análise em
abstrato do diploma atacado com base exclusivamente
no texto constitucional. Aduziu-se, na sequência, que a
lei paulista possuiria peculiaridade, porquanto teria previsto que a transferência das armas de fogo ocorreria
nos termos da legislação federal em vigor. Destacou-se
que, ao assim proceder, a norma em tela incorporaria
ao ordenamento jurídico estadual regras de competência privativa da União, a quem caberia legislar sobre
comércio de material bélico e direito processual penal.
Asseverou-se que o estado-membro não possuiria qualquer relação com o tema, de maneira que não lhe seria
permitido utilizar-se da técnica de remissão à lei federal, distinto do que aconteceria se envolvida matéria de
competência comum. O Min. Marco Aurélio consignou a
impropriedade da manifestação do Advogado-Geral da
União na defesa do ato questionado. ADI 3193/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio, 9.5.2013. Pleno. (Info 705)
` Sistema monetário e lei estadual
À luz do entendimento esposado no julgamento do RE
561836/RN, apreciado nesta assentada, o Plenário julgou prejudicada, por perda superveniente de objeto,
arguição de descumprimento de preceito fundamental
em que discutida a competência para disciplinar a matéria referente à conversão de padrão monetário, tendo
em vista a existência da Lei federal 8.880/94 e da Lei
6.612/94, do Estado do Rio Grande do Norte. Reputou-se que a lei potiguar teria sido declarada, “incidenter
tantum”, inconstitucional no julgamento supracitado,
por tratar de tema cuja competência seria exclusiva da
União. ADPF 174/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 26.9.2013. Pleno.
(Info 721)
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` Telecomunicações e competência legislativa – 1
Por vislumbrar aparente usurpação da competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações
(CF: Art. 21: XI), o Plenário deferiu pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, proposta
pela Associação das Operadoras de Celulares – Acel, a
fim de suspender a eficácia da Lei 4.084/2011, do Estado
de Mato Grosso do Sul. A norma impugnada versa sobre
a validade de créditos alusivos à telefonia móvel. O Min.
Gilmar Mendes aventou a possibilidade de converter-se a liminar em exame de mérito, principalmente, nas
hipóteses a envolver competência legislativa e matérias
já pacificadas na Corte. Destacou-se que, na espécie, isso não seria possível, porquanto ausentes, nos autos, as
manifestações do Procurador-Geral da República e do
Advogado-Geral da União. ADI 4715 MC/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, 7.2.2013. Pleno. (Info 694)
` Telecomunicações e competência legislativa – 2
Com base no fundamento acima expendido, o Plenário deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Brasileira de
Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado
– Abrafix, para suspender a eficácia da Lei 14.150/2012,
do Estado do Rio Grande do Sul. A norma questionada
veda a cobrança de assinatura básica pelas concessionárias de telefonias fixa e móvel naquela unidade federativa. O Min. Ricardo Lewandowski, relator, salientou que
o processo não estaria aparelhado para que houvesse
pronunciamento sobre o mérito da ação. ADI 4907 MC/
RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7.2.2013. Pleno. (Info
694)
` Telecomunicações e competência legislativa – 3
Na mesma linha acima referida, o Plenário deferiu pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas
– Telecomp, para suspender a eficácia da vigência dos
arts. 1º a 4º da Lei 2.659/2011, do Estado de Rondônia. O
ato normativo obriga empresa concessionária de serviços de telefonia celular a fornecer, mediante solicitação,
informações sobre a localização de aparelhos de clientes à polícia judiciária estadual, ressalvado o sigilo do
conteúdo das ligações telefônicas. O Min. Teori Zavascki
acompanhou a conclusão, porém, por fundamento diverso. Entreviu não se tratar de lei a disciplinar telecomunicações, mas sim produção de prova em inquérito
policial. Ressaltou que, como a causa de pedir em ação
direta seria aberta, nada impediria a concessão da cautelar por ofensa ao art. 22, I, da CF, que trataria de matéria penal e processual penal. ADI 4739 MC/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, 7.2.2013. Pleno. (Info 694)
` Fila de banco. Competência. AgRg no AI 568.674-RJ.
Rel. Min. Marco Aurélio
Competência legislativa. Fila de banco. Tempo de espera. Interesse local – precedente. De acordo com o
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entendimento consolidado no Supremo, compete aos
municípios legislar sobre o período máximo ao qual os
clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. (Info 697)
` ADI e criação de município
O Plenário concedeu medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade, para suspender a eficácia da Lei
2.264/2010, do Estado de Rondônia, por vislumbrar aparente ofensa ao art. 18, § 4º, da CF, que estabelece a previsão da forma mediante a qual poderá haver a criação
de novos municípios no Brasil. A norma impugnada criara a municipalidade de Extrema de Rondônia, a partir
de desmembramento de área territorial de Porto Velho,
fixara os seus limites, bem como informara os distritos
que integrariam a municipalidade criada. Ponderou-se
que, até a presente data, não fora editada a lei complementar a que aludiria o art. 18, § 4º, da CF. Destacou-se
a pacífica jurisprudência da Corte quanto ao procedimento constitucionalmente previsto para a criação de
municípios, que não fora observado na espécie. ADI
4992 MC/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2013. Pleno.
(Info 712)
` Fornecimento de água e obrigatoriedade – 3
Em conclusão, o Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei estadual 11.560/2000, que
torna obrigatório o fornecimento de água potável pela
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan, com caminhão-pipa, sempre que houver interrupção no fornecimento normal. A norma adversada prevê,
também, o cancelamento automático da cobrança da
conta referente ao mês em que ocorrido o não fornecimento, ainda que eventual. Na espécie, salientou-se que
haveria duas questões essenciais a serem enfrentadas:
a) se a distribuição de água constituiria ou não serviço
de natureza local, de competência dos municípios; e b)
se no regime de concessão, o estabelecimento de normas quanto ao serviço concedido constituiria atribuição
privativa do poder concedente ou se a matéria poderia
ser disciplinada por lei estadual, uma vez que o Estado
de Santa Catarina deteria o controle do capital social da
prestadora do serviço. Asseverou-se que a competência
para legislar sobre assuntos locais que a Constituição
atribuiria aos municípios (art. 30, I) incluiria a distribuição de água potável. Destacou-se que, em face da ideia
da preponderância do interesse, a realização de determinada tarefa haveria de ser atribuída ao ente federativo capaz de atender, de modo mais efetivo, ao interesse
comum, consentâneo com o princípio da subsidiariedade, a reger as relações entre os entes da Federação.
Aduziu-se que o Estado de Santa Catarina não poderia
substituir-se aos municípios que contrataram com a Casan. Sequer poderia determinar àquela companhia, ainda que mediante lei estadual, o fornecimento de água
em caminhões-pipa. Afirmou-se que o ente federativo
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tampouco poderia instituir isenção tarifária a favor dos
usuários. O modo e a forma de prestação dos serviços
configurariam normas de caráter regulamentar, cuja
elaboração seria de competência exclusiva do poder
concedente, ao passo que a remuneração destes estaria
condicionada ao equilíbrio econômico-financeiro das
concessões. ADI 2340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 6.3.2013. Pleno. (Info 697)
` Fornecimento de água e obrigatoriedade – 4
O Min. Gilmar Mendes apontou que a essência da autonomia municipal abrangeria primordialmente autoadministração, a significar a capacidade decisória
quanto aos interesses locais sem delegação ou aprovação hierárquica, e autogoverno. Frisou que, no caso,
não se cuidaria de regiões metropolitanas, mas de lei
estadual a disciplinar o fornecimento de água para todos os municípios catarinenses. Mencionou ser notório
que poucos municípios teriam condições de atender,
por si sós, à função pública de saneamento básico. Dessa forma, esta extrapolaria o interesse local e passaria
a ter natureza de interesse comum, apta a ser tratada
não só pela legislação municipal. Pontuou que, embora
a lei impugnada tivesse o intuito de proteger o usuário
do serviço, adentraria a competência dos municípios,
em patente inconstitucionalidade formal. O Min. Celso
de Mello enfatizou que, conquanto tivesse indeferido a
medida cautelar, posteriormente, após maior reflexão,
adotara, em questão análoga, posição que lhe pareceria
mais compatível com o sistema de repartição material
de competências legislativas em âmbito do Estado Federal. Por conseguinte, julgou procedente o pleito, a
despeito do extremo valor da água como bem comum,
que deveria ser acessível a todos. ADI 2340/SC, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 6.3.2013. Pleno. (Info 697)
` Serviços de água e saneamento básico – 4
Por vislumbrar aparente ofensa ao princípio da autonomia dos municípios, o Plenário, em conclusão de
julgamento, concedeu parcialmente medida cautelar
em ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Partido dos Trabalhadores – PT, para suspender a eficácia dos artigos 59, V, e 228, caput, da Constituição do
Estado da Bahia, com a redação dada pela EC 7/99. ADI
2077 MC/BA, red. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, 6.3.2013.
Pleno. (Info 697)
` Estado-membro: criação de região metropolitana
–7
O Plenário retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT contra dispositivos da LC 87/97, do
Estado do Rio de Janeiro – que “dispõe sobre a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e gestão, e sobre a Microrregião dos Lagos, define as funções públicas e serviços de interesse comum
e dá outras providências” –, e os artigos 8º a 21 da Lei
2.869/97, do mesmo Estado-membro, a qual trata do
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cidade de atuação dos órgãos locais por falta de
condições de independência, hipóteses nas quais é
lícita a inauguração de procedimento pelo referido
Conselho ou a avocação do processo; f) a iminência
de prescrição de punições aplicáveis pelas corregedorias no âmbito de suas atribuições autoriza o CNJ
a iniciar ou avocar processos; g) qualquer situação
genérica avaliada motivadamente pelo CNJ que
indique a impossibilidade de apuração dos fatos
pelas corregedorias autoriza a imediata avocação
dos processos pelo CNJ; h) arquivado qualquer procedimento, disciplinar ou não, da competência das
corregedorias, é lícito ao CNJ desarquivá-los e prosseguir na apuração dos fatos; i) havendo conflito de
interesses nos tribunais que alcancem dimensão
que torne o órgão colegiado local impossibilitado
de decidir, conforme avaliação motivada do próprio
CNJ, poderá o mesmo avocar ou processar originariamente o feito; j) os procedimentos disciplinares
iniciados nas corregedorias e nos tribunais locais
deverão ser comunicados ao CNJ dentro do prazo
razoável de trinta dias para acompanhamento e
avaliação acerca da avocação prevista nas alíneas
antecedentes; k) as regras acima não se aplicam aos
processos já iniciados, aos em curso e aos extintos
no CNJ na data deste julgamento; l) as decisões
judiciais pretéritas não são alcançadas pelos parâmetros acima. O instituto da translatio judicii, que
realça com clareza solar o princípio da instrumentalidade do processo, viabiliza o aproveitamento dos
atos processuais praticados no âmbito do CNJ pelo
órgão correicional local competente para decidir a
matéria. Denegação da segurança, mantendo-se a
decisão do CNJ com o aproveitamento de todas as
provas já produzidas.” (MS 28.003, julgado em 2012
e relatado para o acórdão pelo Ministro Luiz Fux).
Ɣ De acordo com o entendimento da Suprema Corte,
a competência estabelecida no artigo 102, I, r,
da CF, de processar e julgar as ações contra o
Conselho Nacional de Justiça, restringe-se às
ações constitucionais, quais sejam, mandado de
segurança, mandado de injunção, habeas corpus e
habeas data. Desse modo, segundo dispõe o próprio
Pretório: “A competência desta Corte para conhecer e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP se limita
às ações tipicamente constitucionais: mandados
de segurança, mandados de injunção, habeas
corpus e habeas data” (STF. Pet 4794 ED, julgado
em 2015 e relatado pelo Ministro Luiz Fux).
10. Súmula vinculante
Ɣ Somente o STF pode editar Súmula Vinculante.
Ɣ O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços (e não
da maioria absoluta) de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
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aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Ɣ A súmula vinculante terá por objetivo a validade,
a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre
órgãos judiciários ou entre esses e a administração
pública que acarrete grave insegurança jurídica
e relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica.
Ɣ A edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante podem ser provocados pelos legitimados para a propositura da
ação direta de inconstitucionalidade, e também
pelo Defensor Público-Geral da União, os Tribunais
Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do
Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais
Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os
Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares, nos termos do art. 3º da Lei 11.417/06, que
regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal,
disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento
de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ɣ Atenção! O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a
edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado
de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.
Ɣ Conforme art. 103-A, da CF, o quórum para a decisão da aprovação da Súmula será de dois terço
de seus membros, e não da maioria simples dos
Ministros presentes.
Ɣ Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal
Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com
ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Ɣ É plenamente cabível revisão ou cancelamento
da Súmula Vinculante mesmo após sua edição, por
força do que dispõe o Art. 103-A, da CF.
Ɣ Consoante art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das
vias administrativas.

 SÚMULAS

 INFORMATIVOS
` Art. 93, II, a, da CF e obrigatoriedade de apresentação de lista
O Plenário acolheu parcialmente embargos de declaração opostos, pela União, contra acórdão proferido em
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mandado de segurança, no qual cassado decreto presidencial que deixara de observar o disposto no art. 93, II,
a, da CF. Naquela decisão, asseverara-se que, na promoção de magistrado federal, por merecimento, que figurasse por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadamente, em
lista tríplice, o Chefe do Executivo teria de, obrigatoriamente, sufragar o nome que figurasse no mencionado
rol. Esclareceu-se que, ainda que existente vinculação
ao nome que figurasse na lista observadas essas condições – a significar, para a embargante, indicação direta,
e não lista –, o documento sempre deveria ser elaborado pelo respectivo tribunal e enviado à Presidência da
República, por expressa exigência constitucional. Além
disso, na lista constariam os nomes de 2 outros juízes
que, eventualmente, poderiam ser beneficiados por esta regra, caso viessem a preencher os requisitos futuramente. MS 30585 ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Juízes classistas aposentados e auxílio-moradia – 7
Ao concluir julgamento, o Plenário, por maioria, proveu,
em parte, recurso ordinário em mandado de segurança para reformar acórdão do TST com intuito de reconhecer o direito aos reflexos da parcela autônoma de
equivalência incidente sobre os proventos e pensões de
1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores. O aresto questionado reputara inviável a incorporação da parcela denominada
auxílio-moradia aos proventos de juízes classistas aposentados sob a égide da Lei 6.903/81. De início, destacou-se que a Lei 9.655/98 desvinculara os vencimentos
dos magistrados togados da remuneração percebida
pelos juízes classistas de 1ª instância da justiça do trabalho, que passaram a ter direito às reposições salariais
concedidas em caráter geral aos servidores públicos
federais. Asseverou-se que, em seguida, a EC 24/99 extinguira a representação classista naquele âmbito, assegurado o cumprimento dos mandatos em curso. Assim,
os classistas que adquiriram o direito à aposentadoria e
os respectivos pensionistas teriam jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir
daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos
aos servidores públicos federais. No ponto, afastou-se
identidade entre juízes classistas e togados, no sentido
da obrigatoriedade de remuneração equivalente. Tendo em conta essas considerações, deixou-se de acolher
o pedido de equiparação de proventos e pensões de
juízes classistas com os subsídios de magistrados togados em atividade. RMS 25841/DF, red. p/ ac. Min. Marco
Aurélio, 20.3.2013. Pleno. (Info 699)
` Juízes classistas aposentados e auxílio-moradia – 8
Todavia, assentou-se o direito dos juízes classistas à
parcela autônoma de equivalência até a edição da Lei
9.655/98. Relembrou-se que o STF afirmara, em sessão
administrativa de 12.8.92, que o auxílio-moradia conferido aos membros da Câmara dos Deputados teria
natureza remuneratória e, por isso, deveria integrar o
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cálculo de equivalência previsto na redação originária
do art. 37, XI, da CF. Com esse fundamento, concedera-se, em 27.2.2000, medida liminar na AO 630/DF, com a
determinação de que a aludida parcela fosse estendida
aos demais membros da magistratura. Salientou-se que
esse quadro perdurara até 2002. Observou-se que o
Relator da mencionada ação declarara a perda de seu
objeto, haja vista o reconhecimento administrativo do
direito à parcela autônoma de equivalência no período
compreendido entre 2000 e 2002 aos juízes, exceto aos
classistas. Reputou-se que a premissa que embasara a
decisão, de igual modo, poderia ser aplicada aos juízes
classistas ativos, cujo cálculo de remuneração encontrava-se disciplinado pela Lei 4.439/64. Dessa maneira,
a parcela enquadrar-se-ia no conceito de vencimento-base para todos os fins. Ao ressaltar o conteúdo declaratório da antecipação dos efeitos da tutela, dessumiu-se que o direito se originara com a criação desse auxílio
pela Câmara dos Deputados em 1992. Logo, os juízes
classistas ativos, entre 1992 e 1998, teriam jus ao cálculo
remuneratório que computasse a parcela autônoma de
equivalência recebida pelos togados. Em consequência, nesse interregno, existiria o direito dos classistas de
obter os reflexos da parcela pleiteada sobre os respectivos proventos de aposentadorias e pensões. Quanto à
eventual prescrição, assinalou-se que, se ocorrente, incidiria nas parcelas vencidas 5 anos antes da impetração
e, sobre elas, a Corte não fora instada a se manifestar.
RMS 25841/DF, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, 20.3.2013.
Pleno. (Info 699)
` Loman e decisões paradigmas em reclamação – 1
O Plenário, por maioria, deu provimento a agravo regimental em reclamação e cassou liminar deferida pelo
Min. Luiz Fux, relator, que sustara a posse de magistrado
eleito para o cargo de Corregedor do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS. Na espécie, a
reclamação fora ajuizada por magistrado que, inobstante figurar na quinta colocação na ordem de antiguidade
dos desembargadores elegíveis e ser o segundo mais
antigo dentre os candidatos, não tivera seu nome sufragado nas eleições realizadas para o biênio 2012-2013.
Em face de recusa dos pares em participar da eleição,
fora eleito desembargador que figurara em quinquagésimo na ordem de antiguidade e em quinto dentre os
concorrentes. O reclamante, ora agravado, alegara que
não se poderia estender o universo dos elegíveis a todos os desembargadores que integrassem o tribunal.
Afirmara ofensa a Lei Orgânica da Magistratura Nacional
– Loman (LC 35/79), na parte que cuidaria dos magistrados que poderiam se candidatar aos cargos de direção
dos tribunais (Art. 102). Arguia, ainda, que ao proceder à
eleição de seu órgão diretivo, o TJRS teria desrespeitado
a autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADI
3566, na ADI 3976 e na ADI 4108, bem como na Rcl 9723.
Sustentara que o tribunal gaúcho não poderia permitir
que se candidatassem mais desembargadores do que
o número de cargos de direção em disputa. Rcl 13115
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MC-AgR/RS, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, 12.12.2012.
Pleno. (Info 692)

` Nomeação para TRT. MS 31.375-DF Rel. Min. Cármen
Lúcia

` Loman e decisões paradigmas em reclamação – 2

Mandado de segurança. Nomeação de magistrado para
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: o impetrante em três listas tríplices consecutivas para promoção
por merecimento para desembargador do TRT da 2ª
região (art. 115, LI, da CF). Observância obrigatória do
art. 93, inc. II, a. A, da CF. Regra aplicável à magistratura.
Segurança concedida. Agravo regimental prejudicado.
(Info 714)

No agravo regimental, o Presidente daquela Corte
insurgia-se contra a mencionada liminar suspensiva
da posse e alegava que as eleições teriam ocorrido
nos termos preceituados pela Loman. De início, o Min.
Marco Aurélio destacou que, embora a Constituição tivesse proclamado a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, seria silente quanto à disciplina de
sua direção. Obtemperou que tampouco o art. 102 da
Loman se mostraria sensato, em especial no que concerniria à inelegibilidade de magistrados que exerceram cargos de direção. Repisou seu posicionamento,
vencido, quanto à não recepção do art. 102 da Loman
pela Constituição. Aduziu que o STF não admitiria o
efeito transcendente para ter-se como adequada a
presente reclamação. Salientou que o acórdão paradigma da ADI 3566 analisara a constitucionalidade de
dispositivo do Regimento Interno do TRF da 3ª Região,
o qual não poderia ser apontado como descumprido
por Corte diversa, no caso, pelo TJRS. Assinalou que,
consoante jurisprudência do Supremo, não se poderia
cogitar de reclamação para tornar prevalente decisão
formalizada em reclamação. Assim, deu provimento
ao agravo e afastou a parte que sobejaria da liminar.
A Min. Cármen Lúcia pontuou que se estaria diante de
reclamação por descumprimento de decisão proferida pelo STF e que a Corte já se manifestara quanto
à recepção da Loman pela Constituição. Atestou que
não se poderia, em sede de reclamação, questionar-se,
novamente, a problemática da interpretação e aplicação da norma da Loman. O Min. Teori Zavascki corroborou que, no julgamento da ADI 3566/DF, tida como
afrontada, discutia-se legitimidade constitucional de
norma interna do TRF da 3ª Região. Naquela ação, ter-se-ia decidido, também, que regimento interno de
tribunal não poderia disciplinar critérios de antiguidade de modo diverso do que contido na Loman. Frisou
que a Rcl 9723, paradigma citado no ajuizamento da
presente reclamação, questionara as eleições de 2009
do Tribunal gaúcho. Concluiu que a essência da fundamentação vinculante na ADI seria que os tribunais
deveriam obedecer ao art. 102 da Loman e, na situação dos autos, o TJRS teria observado esse dispositivo.
Dessa forma, não teria ocorrido ofensa ao que decidido na reclamação anterior, uma vez que atendido procedimento outrora reputado legítimo. O Min. Ricardo
Lewandowski assentou, outrossim, que o art. 102 da
Loman não teria sido violado e que inexistiria paradigma ofendido com a prática levada a efeito pelo TJRS. A
Min. Rosa Weber, ao destacar a observância do art. 102
da Loman, assinalou que, sendo a presente reclamação
baseada no descumprimento do que decidido pelo
STF na Rcl 9723/RS, não teria havido descumprimento
por parte do TJRS. Rcl 13115 MC-AgR/RS, red. p/ ac. Min.
Marco Aurélio, 12.12.2012. Pleno. (Info 692)
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` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 1
Ao salientar a singular gravidade do cenário fático-jurídico da situação em apreço, o Plenário, por maioria, deu
provimento a agravo regimental para revogar medida
liminar concedida pelo Min. Luiz Fux, em mandado de
segurança do qual relator. Trata-se de “writ” impetrado
por deputado federal contra ato da Mesa Diretora do
Congresso Nacional consubstanciado na aprovação de
requerimento de urgência para exame do Veto Parcial
38/2012, aposto pela Presidente da República ao Projeto
de Lei 2.565/2011, que dispõe sobre a distribuição entre
os entes federados de “royalties” relativos à exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Sustenta-se, em síntese, violação ao devido processo legislativo por inobservância ao art. 66, § § 4º e 6º, da
CF e a dispositivos do Regimento Comum do Congresso
Nacional. A decisão agravada determinara àquele órgão
que se abstivesse de deliberar acerca do veto presidencial antes que se procedesse à apreciação, em ordem
cronológica de recebimento da respectiva comunicação, de todos os vetos pendentes com prazo constitucional de análise expirado até a data da concessão da
medida acauteladora. MS 31816 AgR-MC/DF, red. p/ ac.
Min. Teori Zavascki, 27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 2
De início, assentou-se a “legitimatio ad causam” do
impetrante, bem como a adequação da via eleita. Destacou-se jurisprudência do STF segundo a qual o parlamentar no pleno exercício de mandato eletivo ostentaria legitimidade para impetrar mandado de segurança
com a finalidade de prevenir atos no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais incompatíveis
com o processo legislativo constitucional. O Min. Luiz
Fux aduziu inexistir alegação de inconstitucionalidade
como causa de pedir, mas sim de pleito que visaria obstar a prática de ato em desacordo com a Constituição.
Os Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello ressaltaram a pertinência do
instrumento escolhido e o direito público subjetivo de
deputado federal invocar a tutela jurisdicional do Estado quando não atendidos os ditames constitucionais
do processo legislativo. O Min. Celso de Mello acresceu
que a índole política dos atos e dos procedimentos
parlamentares, por si só, não bastaria para subtraí-los à
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esfera do controle jurisdicional. O Min. Gilmar Mendes,
por sua vez, afirmou que o caso não envolveria a defesa
de direito líquido e certo, porém diria respeito a mandado de segurança com perfil especial, utilizado para
resolver típico conflito de atribuições. Em divergência,
os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber consignavam
o não cabimento do mandado de segurança como meio
de controle preventivo de constitucionalidade, formal
ou material, de atos normativos, em especial, se o impetrante não estiver incluído no rol de legitimados previsto no art. 103 da CF. O Min. Teori Zavascki frisou não
estar em jogo tutela a direito líquido e certo ameaçado
ou violado por ato de autoridade (direito subjetivo) e,
tampouco, a prerrogativa do cargo de parlamentar, já
que o impetrante objetivaria a proteção da higidez do
processo legislativo. MS 31816 AgR-MC/DF, red. p/ ac.
Min. Teori Zavascki, 27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 3
No tocante ao exame da liminar, prevaleceu o voto do
Min. Teori Zavascki. Obtemperou que os argumentos de
ofensa a normas regimentais não mereceriam consideração, notadamente em juízo de delibação. Quanto às
cláusulas constitucionais que disciplinariam a votação
sobre o veto presidencial (CF, art. 66, § § 4º e 6º), concordou com o Relator que teriam sido descumpridas. Mencionou que a sanção acarretada pelo não atendimento
do prazo fixado na Constituição (prazo peremptório)
atrairia, de forma automática e sem formalidade ou necessidade de manifestação de vontade, a colocação do
veto na ordem do dia, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Registrou, no ponto, que essa
imposição alcançaria não apenas a votação de outros
vetos, mas sim todas as demais proposições de competência do Congresso Nacional. Aludiu a informações
sobre a inércia parlamentar, tendo em vista a existência,
nos dias de hoje, de mais de 3000 vetos pendentes de
análise, alguns com prazo vencido há cerca de 13 anos.
Assinalou que esse quadro mostrar-se-ia mais grave
quando levado em conta que a estrita observância dos
preceitos constitucionais do processo legislativo configuraria pressuposto de validade dos correspondentes
atos normativos. Dessumiu que a aplicação rígida dos
referidos artigos constitucionais, com eficácia retroativa, não apenas imporia futuro caótico para a atuação
daquela Casa Legislativa – a paralisar nova deliberação,
exceto a de vetos pendentes por ordem de vencimento –, assim como causaria insegurança jurídica sobre as
deliberações tomadas pelo Congresso Nacional nos últimos 13 anos. MS 31816 AgR-MC/DF, red. p/ ac. Min. Teori
Zavascki, 27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 4
Ademais, explicitou a relação de compatibilidade material que deveria ocorrer entre a decisão liminar e a
sentença final, a limitar o juízo de verossimilhança, que
consistiria na alta probabilidade de atendimento pela
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sentença definitiva da providência objeto de antecipação. Reputou que a questão em debate seria semelhante à enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4029/
DF (DJe de 27.6.2012), razão pela qual tudo estaria a
indicar o acolhimento de solução similar. A par disso,
concluiu que, embora a Corte pudesse vir a declarar a
inconstitucionalidade da prática até agora adotada pelo
Congresso Nacional no processo legislativo de apreciação de vetos, dever-se-ia atribuir à decisão eficácia ex
nunc. Excluir-se-iam as deliberações tomadas, os vetos
presidenciais apreciados e os que já tivessem sido apresentados, mas pendentes de exame. Alinhavou que,
sendo essa a decisão definitiva mais provável, a medida
liminar deveria, desde logo, com ela se compatibilizar.
Desse modo, a improbabilidade de êxito retiraria da impetração o indispensável requisito da verossimilhança.
MS 31816 AgR-MC/DF, red. p/ ac. Min. Teori Zavascki,
27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 5
A Min. Rosa Weber acentuou, com relação às normas
regimentais, jurisprudência do Supremo no sentido de
que sua eventual afronta caracterizaria matéria interna
corporis. O Min. Dias Toffoli acrescentou que o pedido
final cingir-se-ia à afirmação de existência de fila de vetos em ordem cronológica, histórica ou, ao menos, na
presente sessão legislativa. Nesse tocante, não vislumbrou, da leitura do § 6º do art. 66 da CF, a imposição de
ordem cronológica de votação, de maneira a subtrair-se
do Congresso Nacional a pauta política de votar o veto quando e na ordem que lhe aprouvesse. Evidenciou
que, na espécie, o prazo constitucionalmente previsto
não estaria exaurido e, portanto, teria dificuldades em
proferir decisão que impediria outro Poder de deliberar.
O Min. Ricardo Lewandowski, outrossim, não entreviu
exigência de ordem cronológica na apreciação de vetos.
Ressaiu que o constituinte ao referir-se à ordem cronológica, fizera-o em termos explícitos (CF, art. 100; ADCT,
art. 86, § § 1º e 3º; art. 97, § § 6º e 7º). Sinalizou dúvida
sobre o termo inicial em que se contaria o prazo de 30
dias para trancamento da pauta: se da comunicação do
Presidente da República ao Presidente do Senado ou
se do recebimento do veto pelo Plenário do Congresso
Nacional. Destacou que, entre esses marcos, haveria iter
complexo, disposto no art. 104 do Regimento Comum
daquela Casa. Além disso, sublinhou que o impetrante não trouxera informação sobre a existência de data
definida para o exame do referido veto presidencial. A
Min. Cármen Lúcia distinguiu os requisitos da liminar
em mandado de segurança – expressos taxativamente
no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 – de outras formas cautelares no processo civil em geral. Realçou a necessidade de ocorrência de relevante fundamento para que se
transcendesse o aguardo do julgamento final. Entendeu
que a manutenção da liminar poderia gerar conjuntura
mais gravosa ao Parlamento, à sociedade brasileira e ao
Direito. O Min. Gilmar Mendes sobressaiu que, se a Corte
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estivesse a apreciar o mérito, pronunciar-se-ia pelo não
recebimento do § 1º do art. 104 do Regimento Comum
do Congresso Nacional. De igual modo, também não
inferia da Constituição a necessidade de observância
cronológica. MS 31816 AgR-MC/DF, red. p/ ac. Min. Teori
Zavascki, 27.2.2013. Pleno. (Info 696)
` Deliberação legislativa acerca de veto presidencial
e ordem cronológica – 6
Vencidos os Ministros Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de
Mello e Joaquim Barbosa, Presidente, que mantinham
a decisão agravada. O Relator considerava inconstitucional a deliberação aleatória dos vetos presidenciais
pendentes de análise legislativa, cuja simples existência
subtrairia do Poder Legislativo a autonomia para definição da respectiva pauta política (CF, art. 66, § 6º). Ressurtia ser necessária a deliberação dos vetos presidenciais
em ordem cronológica de comunicação ao Congresso Nacional, a resultar na apreciação do Veto Parcial
38/2012 somente após a análise daqueles com prazo
constitucional expirado. Aludia, ainda, à cognoscibilidade, em sede mandamental, das assertivas de transgressão à disciplina das regras dos regimentos das Casas
Legislativas. Pontuava que, pela qualidade de normas
jurídicas, elas reclamariam instrumentos jurisdicionais
idôneos a resguardar-lhes a efetividade. Repelia, em
consequência, a doutrina das questões interna corporis
ante sua manifesta contrariedade ao Estado de Direito
(CF, art. 1º, caput) e à proteção das minorias parlamentares. Arrematava que a leitura do citado veto, em regime de urgência, violaria as disposições regimentais que
impediriam a discussão de matéria estranha à ordem
do dia e a deliberação do veto sem prévio relatório da
comissão mista. O Min. Marco Aurélio ressaltava que a
concessão da liminar não teria implicado o trancamento
da pauta do Congresso. O Min. Celso de Mello reiterava
que nenhum Poder da República teria legitimidade para
desrespeitar a Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos. Além disso, consignava
que o debate envolveria típica situação de inconstitucionalidade por omissão, a comprometer a força normativa da Constituição. Mencionava a prática institucional
em que o Congresso Nacional diminuir-se-ia perante o
Poder Executivo ao não exercer o dever que lhe incumbiria, pela Constituição, de apreciar os vetos presidenciais, o que os transformaria, de superáveis e relativos,
em absolutos. Nessa mesma linha, pronunciou-se o Presidente ao citar que se estaria diante de exemplo da hipertrofia do Poder Executivo, em face da abdicação, pelo Congresso Nacional, de suas prerrogativas. MS 31816
AgR-MC/DF, red. p/ ac. Min. Teori Zavascki, 27.2.2013.
Pleno. (Info 696)
` Rejeição de contas de prefeito pelo tribunal de contas e ausência de decisão da câmara legislativa – 6
Tendo em vista o encerramento do mandato eletivo do
recorrido, o Plenário, por maioria, julgou prejudicado
recurso extraordinário em que se discutia se o parecer
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prévio de tribunal de contas municipal pela rejeição das
contas de prefeito, ante o silêncio da câmara municipal,
ensejaria a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC
64/90. Consignou-se que o pleito referir-se-ia a deferimento de registro de candidatura. A Min. Cármen Lúcia
destacou que a questão constitucional discutida no caso possuiria repercussão geral reconhecida, a qual seria
examinada em outros processos que tratariam de idêntica matéria. RE 597362/BA, repercussão geral – mérito,
red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, 21.2.2013. Pleno. (Info 695)
` TCU: repactuação de termos contratados, limites de
atuação e via processual adequada – 1
A 1ª Turma iniciou julgamento de mandado de segurança no qual se postula anular decisão do TCU que
condenara a empresa impetrante, solidariamente, à
devolução de valores ao erário, apurados a título de
sobrepreço. Segundo aquela Corte de Contas, teria
havido superfaturamento de preços, constatado em
aditamentos contratuais celebrados entre o Departamento de Estradas e Rodagens – DNER de determinado
estado-membro e a impetrante (construtora). Os referidos contratos destinavam-se a obras em rodovia que
tiveram o aporte de recursos federais oriundos de convênios firmados com o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER. Com o intuito de
cumprir determinação do TCU, o ente federado tentara
repactuar os termos do contrato, o que não fora aceito.
Diante da negativa da empresa contratada, o estado teria rescindido o instrumento contratual e seus aditivos,
com base no art. 78, VII, da Lei 8.666/93. Esse fato dera origem à tomada de contas especial, perante o TCU,
objeto da presente impetração. Na espécie, alegava-se:
a) participação regular no processo licitatório, abarcado
pelo Decreto-Lei 2.300/86, e cumprimento das especificações do edital, inclusive quanto ao preço dos serviços a serem executados; b) incompetência do TCU para
promover alteração retroativa e unilateral dos preços, a
modificar cláusulas econômico-financeiras de contrato;
c) necessidade de preservação dos direitos adquiridos
ou dos efeitos consolidados desses contratos e aditivos,
no que se refere aos serviços já executados, ainda que o
TCU pudesse anular contrato ou aditivos firmados com
a impetrante e fixar novos preços; e d) violação ao devido processo legal por não terem sido considerados os
elementos técnicos favoráveis à impetrante, somado ao
indeferimento de produção de prova pericial por parte
da empresa. MS 29599/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 7.5.2013.
1ª T. (Info 705)
` TCU: repactuação de termos contratados, limites de
atuação e via processual adequada – 2
O Min. Dias Toffoli, relator, denegou a ordem, no que
foi acompanhado pelo Min. Luiz Fux. De início, o Relator destacou que a impetrante não fora condenada
a restituir valores recebidos em razão da execução de
contrato, tampouco se trataria de modificação de cláusulas econômico-financeiras. Ela teria sido condenada
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a devolver aos cofres públicos a diferença de valores
superfaturados apontados pelo TCU. Ressurtiu que o
núcleo das prerrogativas do TCU no exame de atos e
negócios administrativos estaria contido no inciso IX
do art. 71 da CF. Asseverou que as atribuições daquela
Corte de Contas abrangeriam a fixação de prazo ao órgão ou à entidade a fim de que adotasse providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade. Julgou ser legítima a condenação da impetrante ao ressarcimento do dano causado ao erário, bem
como a sua consequente inscrição no CADIN, no caso de
inadimplemento, nos termos da Lei 8.443/92. MS 29599/
DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 7.5.2013. 1ª T. (Info 705)
` TCU: repactuação de termos contratados, limites de
atuação e via processual adequada – 3
Ressaltou que, ante o estreito limite da ação mandamental, extrair-se-ia dos autos que a impugnação padeceria de liquidez necessária, uma vez que demandaria análise pericial e verificação dos preços, dados e
tabelas apresentados; em suma, revolvimento de fatos
e provas. Frisou não prosperar a alegação de afronta ao
princípio do devido processo legal, porque a impetrante teria participado, de forma efetiva, tanto do processo
de denúncia, como da tomada de contas especial, com
apresentação de defesa e interposição dos respectivos
recursos. Por fim, aduziu que o mandado de segurança
não seria a via adequada para impor ao TCU a análise de
elementos técnicos ou o deferimento de requerimento
de produção de prova pericial. Reconheceu, entretanto,
a possibilidade da impetrante de buscar seus direitos
pelas vias ordinárias, passível de obter, inclusive, antecipação de tutela, oportunidade em que seriam discutidos dados técnicos. O Min. Luiz Fux ponderou que a
Constituição estabeleceria a competência do TCU e traria as sanções àqueles que agissem com ilegalidade nas
contas públicas, a fazer valer os preceitos de seu art. 37.
MS 29599/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 7.5.2013. 1ª T. (Info
705)
` TCU: repactuação de termos contratados, limites de
atuação e via processual adequada – 4
Em divergência, o Min. Marco Aurélio concedeu a ordem. Sublinhou a importância do tema, porquanto se
trataria de definir os limites de atuação do TCU. Observou que o TCU, a agir como órgão auxiliar no campo
administrativo do Congresso Nacional, não poderia sustar contratos e sim comunicar àquele órgão legislativo.
Enfatizou seu estranhamento quanto ao fato do TCU
condenar pessoa jurídica de direito privado e essa condenação encerrar título executivo sem que houvesse, à
exaustão, o direito de defesa. Realçou que, constatada
a irregularidade, o âmbito de alcance do TCU consistiria
em extrair cópias e encaminhá-las à AGU, para as medidas cabíveis. Sinalizou que a interpretação sistemática
da Constituição reconheceria o TCU como órgão estritamente administrativo, não incluído no Poder Judiciário.
O campo de atuação da Corte de Contas limitar-se-ia,
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quanto aos contratos, à Administração Pública. Após,
pediu vista a Min. Rosa Weber. MS 29599/DF, Rel. Min.
Dias Toffoli, 7.5.2013. 1ª T. (Info 705)
` ARE-RG 641.896-RJ. Rel. Min. Marco Aurélio
Legitimidade. Execução de multa aplicada pelo Tribunal
de Contas do estado. Danos ao erário municipal. Matéria constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão
geral verificada. Possui repercussão geral a controvérsia
acerca da legitimidade para promover a execução de
multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente político, por danos causados ao erário municipal – se
do estado ou do município no qual ocorrida a irregularidade. (Info 705)
` MS 30.221-DF. Rel. Min. Cármen Lúcia
Mandado de segurança. Administrativo. Ato do TCU.
Irregularidades no controle de horário e frequência de
servidores. Imposição de multa ao gestor público. Alegada contrariedade ao devido processo legal. Suposta
omissão culposa no acompanhamento da eficiência do
controle de frequência. Não ocorrência. Ordem de segurança concedida. (Info 695)
` RE-RG 717.424-AL. Rel. Min. Marco Aurélio
Tribunal de contas. Composição. Egresso do Ministério
Público. Distribuição das cadeiras. Mandado de segurança. Ordem deferida na origem. Recurso extraordinário. Alcance do Art. 73, § 2º, da Constituição Federal.
Repercussão geral configurada. Possui repercussão
geral a controvérsia relativa à possibilidade, ou não, de
cargo vago de Conselheiro do Tribunal de Contas cujo
ocupante anterior fora nomeado mediante indicação da
Assembleia Legislativa ser preenchido por membro do
Ministério Público de Contas, em observância à representatividade do órgão no aludido Tribunal. (Info 708)

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
Ɣ CF, artigos 127 a 135.

 DICAS
1. Ministério Público
Ɣ O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Ɣ São princípios institucionais do Ministério
Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Ɣ São funções institucionais do Ministério Público:
a)

promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;

b) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos asse-
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da instituição. O postulado do promotor natural
limita, por isso mesmo, o poder do procurador-geral que, embora expressão visível da unidade
institucional, não deve exercer a chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.
Posição dos Min. Celso de Mello (relator), Sepúlveda
Pertence, Marco Aurélio e Carlos Velloso. Divergência, apenas, quanto a aplicabilidade imediata
do princípio do promotor natural: necessidade da
interpositio legislatoris para efeito de atuação do
princípio (Min. Celso de Mello); incidência do postulado, independentemente de intermediação legislativa (Min. Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e
Carlos Velloso).” (HC 67.759, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 6-8-1992, Plenário, DJ de 1º-7-1993.).
Portanto, trata-se de princípio implícito.

gurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
c)

promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;

d) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
e)

defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas;

f)

expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei
complementar respectiva;

g) exercer o controle externo da atividade policial, na
forma da lei complementar mencionada no artigo
anterior;
h) requisitar diligências investigatórias e a instauração
de inquérito policial, indicados os fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais;
i)

exercer outras funções que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria
jurídica de entidades públicas.

Ɣ Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional e administrativa, podendo propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso
público de provas ou de provas e títulos, a política
remuneratória e os planos de carreira.
Ɣ O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias. Se o Ministério Público
não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de
diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente.
Ɣ Princípio ou Postulado do Promotor Natural:
de acordo com o STF, “O postulado do promotor
natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de
designações casuísticas efetuadas pela chefia da
instituição, a figura do acusador de exceção. Esse
princípio consagra uma garantia de ordem jurídica,
destinada tanto a proteger o membro do Ministério
Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a
tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece
o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência
funcional e da inamovibilidade dos membros
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Ɣ O Princípio do Promotor Natural não é violado
pela designação de Promotor de Justiça Substituto para prestar auxílio ao titular da Comarca,
ainda que ambos subscrevam a denúncia. A subscrição da denúncia pelo Promotor da Comarca e
por Promotores auxiliares não a torna à margem
do Direito. Nesse sentido o RHC 93.247, julgado em
2008 e relatado pelo Ministro Marco Aurélio.
Ɣ São garantias dos membros do Ministério
Público:
a)

vitaliciedade, após dois anos de exercício, não
podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse
público, mediante decisão do órgão colegiado
competente do Ministério Público, pelo voto da
maioria absoluta de seus membros, assegurada
ampla defesa
c)

irredutibilidade de subsídio.

Ɣ Vedações aos Membros do Ministério Público:
a)

receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;
c)

participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer
outra função pública, salvo uma de magistério;
e)

exercer atividade político-partidária;

f)

receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas
ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

g) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo
ou função, salvo uma de magistério;
h) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou
participação em processo;
i)

dedicar-se à atividade político-partidária.

j)

receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas
ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
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Ɣ Segundo entendimento do STF, membro do MP
pode exercer cargo ou função pública em órgão
externo à organização do MP, desde que tenha
ingressado na instituição antes da promulgação
da CF/88. Ressalte-se que a alternativa não citou
acumulação de funções, mas sim fez referência
ao exercício de cargo ou função em órgão diverso
da organização do MP, questão já decidida pelo
Supremo no MS 26.595, julgado em 2010 e relatado
pela Ministra Cármen Lúcia.

MINISTÉRIO PÚBLICO
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
c) promover o inquérito civil e
a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;

Ɣ O Ministério Público abrange:
I – o Ministério Público da União, que compreende:
a)

d) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da
União e dos Estados, nos casos
previstos nesta Constituição;

o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho;
c)

o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

e) defender judicialmente os
direitos e interesses das populações indígenas;

II – os Ministérios Públicos dos Estados.
Ɣ O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República – PGR, nomeado
pelo Presidente da República dentre integrantes
da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos
membros do Senado Federal, para mandato de dois
anos, permitida a recondução.

3. Funções Institucionais

f) expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando
informações e documentos
para instruí-los, na forma da lei
complementar respectiva;

Ɣ Procurador-Geral de Justiça: “A escolha do PGR
deve ser aprovada pelo Senado (CF, art. 128, § 1º).
A nomeação do procurador-geral de Justiça dos
Estados não está sujeita à aprovação da Assembleia
Legislativa. Compete ao governador nomeá-lo dentre lista tríplice composta de integrantes da carreira
(CF, art. 128, § 3º). Não aplicação do princípio da
simetria.” (ADI 452, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 31-10-2002.)

g) exercer o controle externo da
atividade policial, na forma da
lei complementar mencionada
no artigo anterior;

Ɣ Conforme entendimento do STF (Pet. 3.528, julgada
em 2005 e relatada pelo Ministro Marco Aurélio),
compete ao próprio Supremo dirimir conflito
negativo de competência entre o Ministério
Público Federal e o MP de determinado estado.

i) exercer outras funções que
lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade,
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

MINISTÉRIO PÚBLICO

a) vitaliciedade, após dois anos
de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado;

h) requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais;

a) Defesa da Ordem Jurídica
1. Incumbências/
Missão

b) Defesa do Regime Democrático
c) Defesa dos interesses sociais
e individuais indisponíveis

4. Garantias dos
Membros

a) Unidade
2. Princípios
Institucionais

b) Indivisibilidade
c) Independência Funcional

3. Funções Institucionais

a) promover, privativamente,
a ação penal pública, na forma
da lei;
b) zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços
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b) inamovibilidade, salvo por
motivo de interesse público,
mediante decisão do órgão
colegiado competente do
Ministério Público, pelo voto da
maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa
c) irredutibilidade de subsídio.

5. Vedações aos
Membros

a) receber, a qualquer título e
sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
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MINISTÉRIO PÚBLICO

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade
comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função pública, salvo uma de
magistério;
e) exercer atividade político-partidária

5. Vedações aos
Membros

f) receber, a qualquer título ou
pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas
em lei.
g) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
h) receber, a qualquer título ou
pretexto, custas ou participação
em processo;
i) dedicar-se à atividade político-partidária.
j) receber, a qualquer título ou
pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas
em lei;
6.1. Ministério Público da União
a) Ministério Público Federal;
b) Ministério Público do Trabalho;

6. Composição

c) Ministério Público Militar;
d) Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios;
6.2. Ministérios Públicos dos
Estados

7. Chefia

7.1. Ministério Público da União
– Procurador Geral da República, nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes
da carreira, maiores de 35 anos,
após a aprovação de seu nome
pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para
mandato de 2 anos, permitida a
recondução.
7.2. Ministérios Públicos dos
Estados e do Distrito Federal
e Territórios – Procuradores
Gerais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, serão
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7. Chefia

nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, a partir de lista tríplice formada por integrantes
da carreira, na forma da lei respectiva, mandato de 2 anos,
permitida uma recondução.

Ɣ Segundo posicionamento do STF, as atribuições do
Ministério Público não estão sujeitas à reserva
de lei complementar: IV. Atribuições do Ministério
Público: matéria não sujeita à reserva absoluta de
lei complementar: improcedência da alegação de
inconstitucionalidade formal do art. 66, caput e § 1º,
do Código Civil (L. 10.406, de 10.1.2002). 1. O art. 128,
§ 5º, da Constituição, não substantiva reserva absoluta à lei complementar para conferir atribuições ao
Ministério Público ou a cada um dos seus ramos, na
União ou nos Estados-membros. 2. A tese restritiva
é elidida pelo art. 129 da Constituição, que, depois
de enumerar uma série de “funções institucionais
do Ministério Público”, admite que a elas se acresçam a de “exercer outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas”. 3. Trata-se, como acentua a doutrina, de uma “norma de
encerramento”, que, à falta de reclamo explícito
de legislação complementar, admite que leis
ordinárias – qual acontece, de há muito, com as
de cunho processual – possam aditar novas funções às diretamente outorgadas ao Ministério
Público pela Constituição, desde que compatíveis com as finalidades da instituição e às vedações de que nelas se incluam “a representação
judicial e a consultoria jurídica das entidades
públicas” (STF. ADI 2794, julgada em 2006 e relatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence).
Ɣ A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República,
deverá ser precedida de autorização da maioria
absoluta do Senado Federal.
Ɣ Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder
Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
Ɣ O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do
bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem
de classificação.
Ɣ As funções do Ministério Público só podem ser
exercidas por integrantes da carreira, que deverão
residir na comarca da respectiva lotação, salvo
autorização do chefe da instituição.
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Foro por Prerrogativa de Função dos Membros
do MP
1. Membros do Ministério Público DOS ESTADOS
que:
– Oficiarem no 1° grau
de jurisdição



respondem perante
o TJ do Estado.

– Oficiarem no 2° grau
de jurisdição



respondem perante
o TJ do Estado.

2.

Membros do Ministério Público DA UNIÃO
(MPF/MPT/MPM/MPDFT) que:

Ɣ O Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) compõe-se de 14 membros nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal, para um mandato de 2 anos, admitida
uma recondução, sendo:
I.

o Procurador-Geral da República, que o preside;

II.

quatro membros do Ministério Público da União,
assegurada a representação de cada uma de suas
carreiras;

III. três membros do Ministério Público dos Estados;

– Oficiarem no 1° grau
de jurisdição



respondem perante
o TRF.

IV. dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal
Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

– Oficiarem no 2° grau
de jurisdição



respondem perante
o STJ.

V.

Ɣ

Para julgamento do Procurador-Geral da República,
a competência será do STF, nos crimes comuns, e do
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
Quanto aos Procuradores-Gerais de Justiça, o STF se
manifestou no sentido de que cabe à Constituição
de cada Estado-membro estabelecer a competência dos seus tribunais, com base no art. 125, § 1º, da
CF, inclusive para fixar a competência do Tribunal
de Justiça para processar e julgar, originariamente,
nos crimes comuns ou de responsabilidade, o PGJ
(ADI 541, julgada em 2007 e relatada pelo Ministro
Carlos Velloso).

VI. dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e
outro pelo Senado Federal.
Ɣ Os membros do Conselho oriundos do Ministério
Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.
Ɣ Compete ao Conselho Nacional do Ministério
Público o controle da atuação administrativa e
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros,
cabendo-lhe:
I.

zelar pela autonomia funcional e administrativa do
Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II.

zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos
do Ministério Público da União e dos Estados,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo
para que se adotem as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

Ɣ A distribuição de processos no Ministério Público
será imediata.
Ɣ O Ministério Público está legitimado a ingressar
com ação civil pública para proteger direitos individuais homogêneos. Na jurisprudência do STF:
“Concurso. Isenção de taxa de inscrição de candidatos carentes. Ação civil pública. Legitimidade ativa
ad causam do MPF. (...) A legitimação do Ministério
Público para o ajuizamento de ação civil pública,
não se restringe à defesa dos direitos difusos e
coletivos, mas também abarca a defesa dos direitos
individuais homogêneos, máxime quando presente
o interesse social.” (AI 737.104-AgR, julgado em 2011
e relatado pelo Ministro Luiz Fux).
Ɣ Há decisão do STF no sentido de que “A Constituição do Brasil, em seu art. 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em
defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento
de medicamentos a hipossuficiente. Não há que se
falar em usurpação de competência da defensoria
pública [...]”. (RE 497858, julgado em 2010 e relatado
pelo Ministro Joaquim Barbosa).
Ɣ Segundo o STF, “[...] as garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, que tem de natureza
administrativa, de caráter pré-processual, e somente
se destina à colheita de informações para propositura da ação civil pública.” (RE 481.955-AgR, julgado
em 2011 e relatado pela Ministra Cármen Lúcia).
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dois advogados, indicados pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil;

III. receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou
dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos
disciplinares em curso, determinar a remoção, a
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios
ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e
aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV. rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público
da União ou dos Estados julgados há menos de um
ano;
V.

elaborar relatório anual, propondo as providências
que julgar necessárias sobre a situação do Ministério
Público no País e as atividades do Conselho, o qual
deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.
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Ɣ O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução,
competindo-lhe, além das atribuições que lhe
forem conferidas pela lei, as seguintes:
I.

II.

receber reclamações e denúncias, de qualquer
interessado, relativas aos membros do Ministério
Público e dos seus serviços auxiliares;
exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

III. requisitar e designar membros do Ministério
Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar
servidores de órgãos do Ministério Público.
Ɣ O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.
Ɣ Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias
do Ministério Público, competentes para receber
reclamações e denúncias de qualquer interessado
contra membros ou órgãos do Ministério Público,
inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.
2. Advocacia Pública
Ɣ A Advocacia-Geral da União é a instituição
que, diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento,
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
Ɣ O ingresso nas classes iniciais das carreiras da
AGU far-se-á mediante concurso público de provas
e títulos.
Ɣ A Advocacia-Geral da União tem por chefe o
Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República, não necessariamente dentre
integrantes da carreira, maiores de 35 anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
Ɣ Na execução da dívida ativa de natureza tributária,
a representação da União caberá à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
Ɣ Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso
dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Ɣ Aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que ingressarem na carreira mediante concurso
público, é assegurada estabilidade (não vitaliciedade) após 3 anos de efetivo exercício, mediante
avaliação periódica de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das
corregedorias.
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Ɣ Conforme decisão exarada pelo STF, “A garantia da
inamovibilidade é conferida pela CF apenas aos
magistrados, aos membros do Ministério Público e
aos membros da Defensoria Pública, não podendo
ser estendida aos procuradores do Estado.” (ADI
291, julgada em 2010 e relatada pelo Ministro Joaquim Barbosa).
Ɣ Não é inconstitucional lei estadual que crie Procuradoria-Geral para consultoria, assessoramento jurídico
e representação judicial de Assembleia Legislativa.
Ɣ Segundo a jurisprudência do STF, dispositivo de
constituição estadual que confira independência funcional aos procuradores estaduais é
inconstitucional, “dado o princípio da hierarquia
que informa a atuação dos servidores da Administração Pública”. (ADI 291, julgada em 2010 e relatada
pelo Ministro Joaquim Barbosa).
Ɣ Na ADI 2587, cujo relator foi o Ministro Maurício Corrêa, julgada em 2004, o STF entendeu que a Constituição estadual pode conferir prerrogativa de
foro aos Procuradores de Estado.
Ɣ A Defensoria Pública Estadual tem autonomia
funcional e administrativa (art. 134, § 2º, da
CF), mas as Procuradorias Estaduais não têm,
conforme posicionamento do STF na ADI 291, sob
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgada em
2010. Nesse julgado o Supremo entendeu que os
Procuradores dos Estados são subordinados hierárquicos do Chefe do Poder Executivo.
Ɣ No julgamento pelo STF da ADI 94, em 2011, sob
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “asseverou-se
a possibilidade de existência de carreiras especiais para representação judicial das assembléias e dos tribunais de contas nos casos em
que estes necessitassem praticar, em juízo e em
nome próprio, atos processuais na defesa de sua
autonomia e independência em face dos demais
Poderes. Sublinhou-se, outrossim, que essas procuradorias poderiam ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico dos demais
órgãos da assembléia e do tribunal de contas. Ademais, tendo em vista a alteração na Constituição da
República, estabelecida pela EC 19/98, consignou-se a não-prejudicialidade da ação em curso, de
modo que se imporia a verificação da constitucionalidade das normas impugnadas em relação aos
dois paradigmas constitucionais. No ponto, não se
observou qualquer ofensa ao art. 135 da CF, seja na
sua redação original, seja na atual.”
3. Advocacia
Ɣ O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
4. Defensoria Pública
Ɣ A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento
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do regime democrático, fundamentalmente,
a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal. (“o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).

Ɣ De acordo com as jurisprudências do STJ e do STF,
as Defensorias Públicas Estaduais podem atuar
perante os tribunais superiores. O fundamento é
o art. 106 da Lei Complementar 80/94, segundo o
qual, a Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica aos necessitados, em todos os graus
de jurisdição e instâncias administrativas do Estado
e caberá a ela interpor recursos aos Tribunais Superiores, quando cabíveis.

Ɣ São princípios institucionais da Defensoria
Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que
couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96
desta Constituição Federal.

Ɣ Defensoria e convênio com a OAB: “É inconstitucional toda norma que, impondo a Defensoria
Pública estadual, para prestação de serviço jurídico
integral e gratuito aos necessitados, a obrigatoriedade de assinatura de convênio exclusivo com a
OAB, ou com qualquer outra entidade, viola, por
conseguinte, a autonomia funcional, administrativa e financeira daquele órgão público.” (ADI 4.163,
julgada em 2012 e relatada pelo Ministro Cezar
Peluso).

Ɣ Acerca dos princípios institucionais da Defensoria
Pública (unidade, indivisibilidade e independência funcional), assevera Uadi Lammêgo Bulos que
“Pelo vetor da unidade, a Defensoria Pública é una,
vedando-se a formação de ‘panelinhas’ ou ‘grupelhos’ que busquem a satisfação de interesses particulares. Segundo o ditame da indivisibilidade, a Defensoria Pública não pode ser dividida ou fragmentada,
porque a prestação da assistência jurídica é contínua,
ainda quando um defensor possa vir a ser substituído
por outro ao longo de sua atividade. Conforme a
diretriz da independência funcional, o defensor não
deve satisfações a ninguém, mas apenas a sua própria consciência, podendo desagradar aqueles que
se sentirem ofendidos por sua atuação, sem que sofra
represálias ou retaliações de quem quer que seja”
(BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1443).
Ɣ Lei complementar organizará a Defensoria Pública
da União e do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreverá normas gerais para sua organização
nos Estados, em cargos de carreira, providos, na
classe inicial, mediante concurso público de provas
e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia
da inamovibilidade (mas não a vitaliciedade) e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
Ɣ Atenção! A EC 69/12 passou a disciplinar que
compete à União organizar e manter a Defensoria
Pública dos Territórios, mas que a organização e
a manutenção da Defensoria Pública do Distrito
Federal caberá ao próprio DF.
Ɣ Nos termos da jurisprudência do STF, “A EC 45/2004
outorgou expressamente autonomia funcional e
administrativa às defensorias públicas estaduais,
além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação
da Defensoria Pública a Secretaria de Estado. A
norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da
CF pela EC 45/2004 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um
instrumento de efetivação dos direitos humanos.”
(ADI 3.569, julgada em 2007 e relatada pelo Ministro
Sepúlveda Pertence).
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Ɣ Ao Defensor Público aplica-se o regramento disposto no art. 41 da CF, ou seja, será estável após
3 anos de efetivo exercício e poderá perder o
cargo em virtude de sentença judicial transitada em
julgado, ou mediante processo administrativo em
que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada
ampla defesa. Aliás, o STF já entendeu inconstitucional previsão da Constituição do Rio de Janeiro
que previa estabilidade com 2 anos e perda do
cargo apenas por sentença judicial transitada em
julgado (ADI 230, julgada em 2010 e relatada pela
Ministra Cármen Lúcia).
Ɣ Atenção! A EC 80/2014 alterou o art. 98 do ADCT,
que passou a dispor o seguinte: O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria
Pública e à respectiva população. § 1º: No prazo de
8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal
deverão contar com defensores públicos em todas
as unidades jurisdicionais, observado o disposto no
caput deste artigo. Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores
públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as
regiões com maiores índices de exclusão social e
adensamento populacional.
Ɣ Súmulas
Ɣ

Súmula 644, do STF: “Ao titular do cargo de Procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.”

 INFORMATIVOS
STF
` ADI e prerrogativas de Procuradores de Estado – 2
Em conclusão, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstituciona-
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lidade da expressão “com porte de arma, independente
de qualquer ato formal de licença ou autorização”, contida no art. 88 da Lei Complementar 240/2002, do Estado do Rio Grande do Norte. A norma impugnada dispõe
sobre garantias e prerrogativas dos Procuradores do
Estado. Na sessão de 16.11.2005, o Plenário assentou
a inconstitucionalidade do inciso I e § § 1º e 2º do art.
86, e dos incisos V, VI, VIII e IX do art. 87 da aludida lei.
Na presente assentada, concluiu-se o exame do pleito
remanescente relativo ao art. 88, que autoriza o porte
de arma aos integrantes daquela carreira. Asseverou-se que, se apenas à União fora atribuída competência
privativa para legislar sobre matéria penal, somente
ela poderia dispor sobre regra de isenção de porte de
arma. Em acréscimo, o Min. Gilmar Mendes ressaltou
que o registro, a posse e a comercialização de armas de
fogo e munição estariam disciplinados no Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826/2003). Esse diploma criara o
Sistema Nacional de Armas – Sinarm e transferira à polícia federal diversas atribuições até então executadas
pelos estados-membros, com o objetivo de centralizar
a matéria em âmbito federal. Mencionou precedentes
da Corte no sentido da constitucionalidade do Estatuto e da competência privativa da União para autorizar
e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
(CF, art. 21, VI). Aduziu que, não obstante a necessidade
especial que algumas categorias profissionais teriam do
porte funcional de arma, impenderia um diálogo em
seara federal. ADI 2729/RN, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, 19.6.2013. Pleno. (Info 711)
` MP. Conflito de atribuições e Fundef – 2
O Plenário retomou julgamento de ação cível originária
em que o Ministério Público Federal suscita conflito negativo de atribuição relativamente ao Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte para a investigação
de supostas irregularidades concernentes à gestão de
recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – Fundef. Em voto-vista, o Min. Ricardo
Lewandowski reconheceu a atribuição do Ministério
Público Federal para atuar em matéria criminal e a atribuição do Ministério Público estadual para atuar em
matéria cível, sem prejuízo, no último caso, de deslocamento da competência para a justiça federal, na hipótese de superveniente intervenção da União. Após o voto
do Min. Teori Zavascki que, pelos fundamentos acima
expostos não conheceu do feito, pediu vista o Min. Joaquim Barbosa, Presidente. ACO 1394/RN, Rel. Min. Marco
Aurélio, 21.3.2013. Pleno. (Info 699)
` MP. Conflito de atribuições e Fundef – 3
O Plenário retomou julgamento de duas petições em
que o Ministério Público Federal suscita conflito negativo de atribuição quanto, respectivamente, aos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo e Rio Grande
do Norte para a investigação de supostas irregularidades concernentes à gestão de recursos oriundos do
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
e Valorização do Magistério – Fundef. Em voto-vista, o
Min. Joaquim Barbosa, Presidente, reconheceu a atribuição do Ministério Público estadual, porquanto ausente indicação de que verbas originárias do referido
fundo tivessem sido complementadas com recursos
provenientes do erário federal. Por outro lado, o Min.
Ricardo Lewandowski, assentou a atribuição do Ministério Público Federal para atuar em matéria criminal e
a atribuição do Ministério Público estadual para atuar
em matéria cível, sem prejuízo, no último caso, de deslocamento da competência para a justiça federal, na
hipótese de superveniente intervenção da União. O
Min. Teori Zavascki, por seu turno, não conheceu do
feito por reputar inexistente conflito federativo a ser
dirimido pelo STF. Tratar-se-ia de divergência estabelecida “interna corporis”, cuja solução suporia juízo de
valor sobre o resultado da própria investigação a ser
promovida e de avaliação sobre as providências judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Ressaltou que esse
juízo típico do exercício de funções institucionais do
parquet não seria suscetível de delegação judiciária.
Sublinhou que, no âmbito da competência jurisdicional, embora ausente relação de natureza hierárquica
entre juízes federal e estadual, caberia exclusivamente
ao primeiro decidir a respeito da ocorrência ou não de
interesse federal em determinada causa. Asseverou
que esse entendimento deveria orientar as relações
entre Ministério Público da União e Ministério Público
dos Estados, de modo que a análise sobre as atribuições do Ministério Público da União seria do próprio
órgão. Além disso, não caberia ao parquet estadual
qualquer controle a respeito. Após, o julgamento foi
suspenso. Pet 4706/DF, Pet 4863/RN, Rel. Min. Marco
Aurélio, 21.3.2013. Pleno. (Info 699)
` MP. Conflito de atribuições e superfaturamento em
construção de conjuntos habitacionais
O Plenário iniciou julgamento de ação cível originária
em que o Ministério Público do Estado do Paraná suscita conflito negativo de atribuição em face do Ministério
Público Federal para a investigação de possível superfaturamento na construção de conjuntos habitacionais
em município paranaense. Na espécie, os valores para
o financiamento das obras teriam sido disponibilizados
pela Caixa Econômica Federal – CEF, oriundos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e colocadas
no mercado de consumo por meio do Sistema Financeiro de Habitação. O Min. Luiz Fux, relator, não conheceu
do conflito de atribuição, no que foi acompanhado pelo Min. Teori Zavascki. Primeiramente, recordou que se
pronunciara em outra oportunidade pela remessa dos
autos ao STJ, caso existente conflito federativo, à semelhança do que ocorreria quando envolvida controvérsia
sobre competência entre juízes pertencentes a tribunais
distintos. Em seguida, rememorou preliminar recentemente aventada pelo Min. Teori Zavascki, no sentido
de competir à União dizer se teria, ou não, interesse na
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causa. Assim, por analogia, caberia ao parquet federal a
palavra definitiva na questão. Por fim, consignou que, se
vencido na preliminar de inexistência de conflito federativo a ser dirimido pelo STF, manifestar-se-ia a respeito dos demais temas arguidos no feito. O Min. Teori Zavascki explicitou que se estaria a decidir, no caso, sobre
qual parquet iria promover investigação de natureza
civil. Na sequência, reiterou os fundamentos expendidos em seu voto nas Petições 4706/DF e 4863/RN, para
concluir que a natureza desta controvérsia não se qualificaria como de conflito federativo, apto a atrair a incidência do art. 102, f, da CF. Em divergência, o Min. Marco
Aurélio conheceu do pedido e estabeleceu a atribuição
do Ministério Público Federal. Reafirmou entendimento
segundo o qual, ante o silêncio da Constituição, caberia
ao Supremo atuar em favor da própria sociedade para
que o inquérito civil público prosseguisse. Aduziu que,
como o parquet da União não seria hierarquicamente
superior ao estadual, não cumpriria a ele definir atribuição. No mérito, assentou cuidar-se de abatimento
em prestações de mutuários da CEF, cujo objeto seria o
superfaturamento havido tendo em conta o que financiado pela referida instituição. Ato contínuo, assinalou
existir interesse a definir o inquérito como da atribuição
do órgão federal. Após, pediu vista o Min. Joaquim Barbosa. ACO 924/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 23.5.2013. Pleno.
(Info 707)
` Ministério Público e investigação criminal – 19
O Plenário retomou julgamento de recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade da realização
de procedimento investigatório criminal pelo Ministério
Público. O acórdão impugnado dispusera que, na fase
de recebimento da denúncia, prevaleceria a máxima “in
dubio pro societate”, oportunidade em que se possibilitaria ao titular da ação penal ampliar o conjunto probatório. Sustenta o recorrente que a investigação procedida pelo parquet ultrapassaria suas atribuições funcionais constitucionalmente previstas, as quais seriam
exclusivas da polícia judiciária. Em voto-vista, o Min.
Luiz Fux negou provimento ao recurso e reconheceu a
legitimidade do poder investigatório do Ministério Público, com modulação nos efeitos da decisão. Após, pediu vista o Min. Marco Aurélio. RE 593727/MG, Rel. Min.
Cezar Peluso, 19.12.2012. Pleno. (Info 693)
` MPT. AgRg na Rcl 3.760-PA Rel. Min. Teori Zavascki
Processual civil. Ministério Público do Trabalho. Atuação
direta no STF. Impossibilidade. Função da Procuradoria-Geral da República, conforme disposto no art. 46 da LC
75/1993. 1. Segundo a jurisprudência firmada no STF,
incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as
funções do Ministério Público junto ao STF, nos termos
do art. 46 da LC 75/93, sendo que o exercício das atribuições do MPT se circunscreve aos órgãos da Justiça do
Trabalho, consoante se infere dos arts. 83, 90, 107 e 110
da LC 75/93 (Rcl 4453). 2. Agravo não conhecido. (Info
711)
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Ɣ CF, artigos 97 e 102 a 103 da CF.

 DICAS
1. O Controle de Constitucionalidade consiste na fiscalização da compatibilidade entre condutas
(comissivas ou omissivas) dos Poderes Públicos e o
bloco de constitucionalidade, integrado pela Constituição Formal.
2. Bloco de constitucionalidade (ideia de Louis
Favoreu, mas desenvolvida por Canotilho e consagrada nas ADIs 595 e 514, pelo Ministro Celso de
Mello) consiste no conjunto de normas materialmente constitucionais, que servem de paradigma
para controle de constitucionalidade, mas que, não
necessariamente, integram formalmente a Constituição, a exemplo dos tratados internacionais
de direitos humanos aprovados de acordo com o
regramento do art. 5º, § 3º, da CF. Entretanto, nesse
bloco não estão incluídas as normas infraconstitucionais. Assim, se uma norma ofende uma lei, mas
não viola diretamente a Constituição, não é possível a realização do controle de constitucionalidade,
posto que lei eventualmente violada não integra o
bloco de constitucionalidade. Essa lei ofendida, que
fica entre a norma objeto de questionamento e a
Constituição, recebe o nome de norma interposta.
O STF tem posição firme no sentido de que não
se admite controle de constitucionalidade em
face de norma interposta, ou seja, só há controle
de constitucionalidade quando ocorrer violação
ao bloco de constitucionalidade. Destacamos o
seguinte julgado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.004, de 14/04/98, do Estado de Alagoas. Alegada violação aos arts. 150, § 6º; e 155, § 2º,
XII, g, da constituição federal. Ausência de conflito
direto com o texto constitucional. Não cabe controle abstrato de constitucionalidade por violação de norma infraconstitucional interposta,
sem ocorrência de ofensa direta à Constituição
Federal. Hipótese caracterizada nos autos, em que,
para aferir a validade da lei alagoana sob enfoque
frente aos dispositivos da Constituição Federal,
seria necessário o exame do conteúdo da Lei Complementar nº 24/75 e do Convênio 134/97, inexistindo, no caso, conflito direto com o texto constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade não
conhecida”. (STF. ADI 2122, julgada no ano 2000 e
relatada pelo Ministro Ilmar Galvão).
3. Evolução do controle de constitucionalidade no
Brasil
Ɣ Constituição de 1891: o controle difuso de
constitucionalidade, que pode ser realizado por
qualquer juiz mediante a provocação de qualquer
indivíduo que tenha direito seu obstaculizado por
uma inconstitucionalidade, tem raiz no direito
norte-americano (caso Marbury vs Madison de
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