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 Seção 1: Forma e organização do Estado 
contemporâneo: o Estado democrático 
de direito da República Federativa do 
Brasil

Conhecer a origem, a natureza jurídica e as caracte-
rísticas do federalismo brasileiro, bem como a orga-
nização do Estado.

Objetivos de aprendizagem: A intenção do estudo desta unidade é 
introduzir você no maravilhoso campo do Direito público. Objetiva-se, 
nesse nosso encontro inicial, um contato com as primeiras lições do 
direito constitucional, ramo essencial do Direito que se insere no campo 
do Direito público. A discussão tem início com o tema “formação do 
Estado contemporâneo brasileiro”, cujo conteúdo abordará o processo 
de formação, o conceito, as premissas, os princípios, os fundamentos 
e as características do Estado brasileiro. Por fim, almeja-se que, com 
o entendimento do conceito de Estado democrático de direito, você 
compreenda a dimensão, as características e a importância dos direitos 
fundamentais previstos constitucionalmente, tais como os direitos 
individuais, sociais e políticos.

Formação do Estado 
contemporâneo e os 
direitos fundamentais

Unidade 1

Janaina Carla da Silva Vargas Testa

Book_Direito_Publico.indb   1 7/29/14   11:46 AM



 Seção 2: Direitos individuais, sociais e políticos

A seção objetiva apresentar os direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal como condição para 
a concretização do Estado democrático de direito.
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Introdução ao estudo

Imagino que você, em algum momento da sua vida, deve ter ouvido falar que 
o nosso país é um Estado federal. Acredito também que, em algum momento, 
você ouviu ou leu a expressão “Estado democrático de direito”. Pois bem, mas 
o que significam esses termos? Você já refletiu sobre isso?

Será que o Brasil sempre foi um país formado por um governo central, gover-
nos estaduais, governos municipais e pelo Distrito Federal? Em que momento, 
na história do país, a República Federativa brasileira, conforme menciona a 
Constituição Federal de 1988, passou a ser um Estado democrático e de direito?

Essas e outras questões introduzirão o nosso estudo. Ao final desta unidade, 
espera-se que você seja capaz de respondê-las, e mais: que você possa refletir 
sobre esse assunto e compreender como se deu a formação do Estado brasileiro 
e como se caracteriza a atual organização do Estado.

Sabe-se que é imprescindível ao gestor público conhecer o conteúdo, a 
finalidade e as normas que envolvem o ramo do Direito conhecido como 
Direito Constitucional. Por isso é que você, além de conhecer a formação, a 
organização e a estrutura do Estado brasileiro, deverá, ainda, estudar de modo 
reflexivo e crítico os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal 
de 1988. Você conhece todos os seus direitos políticos, sociais e individuais? 
Conhecê-los e exercê-los é um ato de cidadania. 

Ser cidadão significa ser, ao mesmo tempo, detentor de direitos e de deveres. 
Isso quer dizer que não basta exigir do Estado ou da sociedade que seus direitos 
sejam respeitados, porque ser cidadão requer também atitude, no sentido de 
lutar pelo que é correto e justo. Além disso, exige cumprimento de dever, com 
o fim de se apresentar, para a sociedade, como um exemplo de bom cidadão.

A nossa atual Constituição Federal, em 1988, estabeleceu a cidadania como 
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado democrático 
de direito. Este modelo de Estado pressupõe um conteúdo de transformação 
da sociedade, do status quo, sendo a lei um instrumento de transformação, no 
sentido de organizar democraticamente a sociedade. Você acha isso possível?

Com o objetivo de refletir sobre todas essas problemáticas, propomos nesta 
unidade um estudo preliminar do Direito Constitucional, cujo conteúdo é es-
sencial ao seu aprendizado: a formação e a organização do Estado. 
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Ultrapassada esta etapa, a nossa conversa será direcionada para o estudo 
dos direitos fundamentais, com o intuito não só de conhecê-los, mas de criar 
mecanismos para a sua efetivação, já que sem esta efetivação não há possibi-
lidades de construção de um Estado democrático de direito. 

Seção 1 Forma e organização do Estado 
contemporâneo: o Estado 
democrático de direito da 
República Federativa do Brasil

Para dar início ao seu estudo acerca da formação do Estado Contemporâneo 
e dos direitos fundamentais, é essencial conhecer a origem, a natureza jurídica 
e as características do federalismo brasileiro, bem como a organização do 
Estado. Você sabia que o Brasil é um Estado federal? Sabe qual o significado 
disso no mundo prático? As respostas serão encontradas ao longo desta seção. 
Concentre-se e faça um excelente estudo. 

1.1 A formação e a organização do Estado
Quando pensamos a organização de um Estado, temos de analisá-la sob 

três aspectos: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Diante 
disso, pergunto: qual seria a forma de Estado, a forma de governo e o sistema 
de governo do Brasil? Antes de você responder a essas questões, é preciso, 
primeiramente, conhecer esses termos e saber o que eles significam. 

Segundo estudos de Dallari (2013), a forma de Estado refere-se à existência, 
à intensidade e ao conteúdo de descentralização político-administrativa de 
um Estado e pode se apresentar de duas formas: Estado unitário ou Federação. 

Por sua vez, a forma de governo diz respeito ao modo em que os gover-
nantes se relacionam com os governados e pode se apresentar de duas formas: 
República ou Monarquia. 

O sistema de governo também pode se constituir de dois tipos, Presiden-
cialismo ou Parlamentarismo, e diz respeito ao modo como os poderes — exe-
cutivo, legislativo e judiciário — se relacionam. 

Vamos entender o conceito de cada um desses termos?

Começaremos pela forma e sistema de governo para, então, discutirmos a 
forma de Estado, por ser um assunto mais complexo. 
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A forma de governo, conforme exposto retro, pode ser constituída por meio 
da República ou da Monarquia. Para você entender as três principais caracte-
rísticas que as diferenciam, confira no Quadro 1.1 um pequeno comparativo 
entre as duas formas de governo.

Quadro 1.1 Quadro comparativo entre República e Monarquia

República Monarquia

Eletividade Hereditariedade

Temporário Vitalício

Responsabilização Ausência de responsabilização

Fonte: Do autor (2014).

Vamos entender este quadro comparativo? Veja que enquanto na República 
os governantes são eleitos, na Monarquia eles são hereditários. O governo na 
República é temporário e seus governantes são passíveis de responsabiliza-
ção, enquanto na Monarquia o governo é vitalício, e os governantes não são 
responsabilizados. 

O Brasil é uma República desde o Decreto Federal no 1 de 1889, mas já se 
apresentou como monarquia nos governos de D. Pedro I e D. Pedro II. 

Em relação ao sistema de governo, é importante destacar que a grande di-
ferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo refere-se à existência ou 
não de uma chefia única no país. No presidencialismo, há certa independência 
do executivo em relação ao legislativo, de tal modo que o representante do 
executivo federal exerce o cargo de chefe de Estado e de chefe de governo, 
caracterizando uma chefia una. No parlamento, não há identidade física entre 
chefe de Estado e chefe de governo, por apresentar uma chefia dual, pois o poder 
executivo no parlamentarismo é transferido para o parlamento, e quem exerce 
o cargo de chefe de governo é o primeiro-ministro. Na monarquia parlamen-
tarista, o chefe de Estado é o monarca, enquanto na República parlamentarista 
o chefe de Estado é o presidente. 

No que se refere à forma de Estado, consoante mencionado alhures, ou seja, 
se existe ou não descentralização político-administrativa, é importante destacar 
que se o Estado for centralizado, estaremos diante de um Estado unitário, se 
for descentralizado, ao permitir que outros entes políticos sejam autônomos, 
estaremos diante de uma federação. Para que você tenha a exata compreensão 
acerca da divisão entre forma de Estado — unitário ou federação —, passare-
mos, a seguir, a explicar acerca de suas características. 
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6 D I R E I T O  P Ú B L I C O

O Estado unitário, segundo Lenza (2010), pode ser dividido em três: Estado 
unitário puro, Estado unitário descentralizado administrativamente e Estado uni-
tário descentralizado administrativa e politicamente. No primeiro caso, o Estado 
tem absoluta centralização do exercício político, não havendo, historicamente, 
exemplo de Estado unitário puro. Por sua vez, o Estado unitário descentralizado 
administrativamente caracteriza-se pela tomada de decisões concentradas no 
governo nacional, mas avança descentralizando a execução das decisões. E, por 
último, o Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente, forma de 
Estado mais comum atualmente, caracteriza-se pela descentralização da tomada 
de decisões pelo governo central (para atender ao caso concreto), bem como pela 
descentralização da execução das decisões. Este tipo de Estado é muito comum nos 
países europeus; por exemplo, destacam-se os Estados da Dinamarca, Finlândia 
(dividida em províncias) e França (dividida em regiões administrativas). 

Será que o Brasil, ao longo de sua história, apresentou-se como Estado 
unitário, já que atualmente o nosso país é um Estado federal? Podemos afirmar 
que sim. O Brasil, no momento imperial, ou seja, nos governos de D. Pedro I 
e D. Pedro II, pode ser caracterizado como Estado unitário. 

Agora, resta saber o conceito e as características da Federação. 

A forma federativa de Estado tem sua origem nos Estados Unidos da América 
em 1787. Constitucionalistas como Lenza (2010) e Moraes (2007), destacam 
que os EUA, por meio de um movimento centrípeto (centralizador — de fora 
para dentro — movimento de aglutinação) formaram a Confederação dos 
Estados Americanos. Naquele momento, entretanto, era permitido o direito 
de retirada (direito de secessão), ou seja, se algum estado quisesse se retirar 
da confederação, poderia fazê-lo. Tal possibilidade gerava certa fragilidade 
do sistema, contribuindo, de certa forma, para a ameaça de ataque britânico. 
Devido a esse fato, os Estados se reuniram e estruturam as bases para a Fede-
ração norte-americana, impedindo o direito de secessão. Cada Estado cedia 
parte de sua soberania para o órgão central, responsável pela centralização e 
unificação, formando os Estados Unidos da América, passando os Estados a 
serem autônomos entre si dentro do pacto federativo. Em decorrência dessa 
razão histórica, os Estados norte-americanos têm bastante autonomia. 

Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, o Brasil se constituiu 
como Federação por um movimento centrífugo (descentralizador — de dentro 
para fora). Neste caso, um Estado unitário centralizador descentralizou-se. Em 

Book_Direito_Publico.indb   6 7/29/14   11:46 AM



F o r m a ç ã o  d o  E s t a d o  c o n t e m p o r â n e o  e  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  7

razão disso, os Estados, que se formam por meio de um movimento centrífugo, 
têm menos autonomia. 

Neste contexto, existem dois tipos de federalismo, no que se refere à ori-
gem/formação: federalismo por agregação e federalismo por desagregação. O 
primeiro se refere aos Estados independentes ou soberanos que abrem mão de 
parcela de sua soberania para agregar-se entre si e formar um novo Estado. Po-
demos destacar como exemplos a formação dos Estados Unidos, da Alemanha 
e da Suíça. O segundo, federalismo por desagregação, surge a partir de um 
Estado unitário que resolve descentralizar-se, tal como ocorreu no Brasil, que 
se tornou Estado federativo com a Constituição de 1891.

Ao partir da premissa de que você tenha compreendido as formas de Estado, 
as formas e os sistemas de governo, faz-se necessário enquadrar o Brasil neste 
sistema. Para tanto, convido-o a ler os artigos 1o e 18 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos [...].

Art. 18. A organização político-administrativa da Repú-
blica Federativa do Brasil compreende a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 
nos termos desta Constituição.

Por meio da leitura dos artigos constitucionais transcritos acima, é possível 
afirmar que o Brasil, ou a República Federativa do Brasil, adota a forma republi-
cana de governo, o sistema presidencialista de governo e a forma federativa de 
Estado. Além disso, a República Federativa do Brasil é organizada pela junção 
da União (governo federal), dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Leia o texto indicado a seguir sobre o Estado federal: <http://portal.estacio.br/media/3327503/10-
o-federalismo-brasileiro-uma%20forma-estado-peculiar.pdf>. Assista também ao vídeo: 
<http://www.youtube.com/watch?v=xt6yES_mo3Y>, que apresenta aulas ricas sobre a 
organização do Estado.

Para saber mais
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1.2 O Estado federal brasileiro
Tendo em vista que você já entendeu como se constituiu a forma de Es-

tado, a forma de governo e o sistema de governo brasileiro, é importante agora 
entender e conhecer as características da federação — em sentido geral — e, 
particularmente, da federação brasileira. 

As características da Federação, apontadas por Lenza (2010), são: 
descentralização política; repartição de competência; constituição rígida — 
estabilidade institucional; inexistência de direito de secessão; soberania do 
Estado federal; possibilidade de intervenção; auto-organização dos Estados-
-membros; existência de órgão representativo dos Estados-membros: senado 
federal; existência de um órgão de cúpula do poder judiciário com a atribuição 
de tutelar a Constituição Federal, o STF (Supremo Tribunal Federal); repartição 
de receitas. 

Para facilitar o seu entendimento, é importante discorrer, ainda que breve-
mente, sobre estas características. 

Obviamente, a federação se caracteriza pela descentralização política. 
Afinal, um Estado centralizado é regido pela centralização política, logo a 
descentralização do poder, ou a existência de uma divisão geográfica de poder, 
é característica profícua da federação.

Se a federação se constituiu pela existência de descentralização política, por 
meio de uma divisão de poder, dando certa autonomia aos Estados-membros, 
a repartição de competência e receitas faz-se necessária. Veja que, para dividir 
o poder entre os entes da federação, é preciso estabelecer as competências 
(atribuições) de cada ente, bem como estabelecer a forma de repartir as receitas 
a serem destinadas para cada ente por meio da arrecadação tributária. 

A existência de uma Constituição Federal rígida é importante para a es-
tabilidade da Federação. Da mesma forma, a inexistência de um direito de 
secessão, ou seja, da ausência de possibilidade de retirada de algum estado da 
federação, é imprescindível, materializada pelo princípio da indissolubilidade 
do pacto federativo. Por isso, o fato de o Brasil ser um Estado Federal é cláusula 
pétrea da Constituição Federal, não podendo sofrer modificação por meio de 
emenda constitucional. 

Os Estados-membros da federação possuem autonomia, por meio de sua 
possibilidade de se auto-organizar, autoadministrar e autolegislar, mas quem 
mantém a soberania é o Estado federal, ou seja, a República Federativa do 
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Brasil, que é a junção da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 
dos municípios (LENZA, 2010).

Por isso, na federação, os Estados-membros são representados pelo Senado 
Federal e, no caso de conflito de competência, temos o STF — Supremo Tribunal 
Federal — para decidir sobre questões que envolvem conflitos de competências 
entre os entes federativos, bem como para proteger questões que envolvem o 
texto constitucional. Assim, o STF é o tribunal guardião da Constituição Federal. 

Se houver, ainda, crise institucional, a Constituição permite a intervenção 
federal nos Estados e no Distrito Federal, e a intervenção estadual nos mu-
nicípios, para assegurar o equilíbrio federativo. A intervenção é um instituto 
constitucional para preservar a federação. 

Pela leitura dos artigos 1o e 18 da Constituição Federal, transcrito retro, é possí-
vel compreender que o nosso país se representa como uma República, como um 
Estado democrático de direito, como um Estado federativo e possui como entes da 
federação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são todos 
autônomos. A partir dessas premissas, você poderá conhecer agora os princípios 
e fundamentos do Estado democrático de direito para, então, discorrermos sobre 
as características de cada ente que forma a federação brasileira. 

Os fundamentos do Estado democrático de direito estão estatuídos no artigo 
1o da Constituição Federal, conforme destacado a seguir (BRASIL, 1988):

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:

I. a soberania;
II. a cidadania;

III. a dignidade da pessoa humana;
IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V. o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.

Assim, para que a República Federativa do Brasil se constitua como um 
Estado democrático de direito, o Brasil deve preservar a sua soberania, permitir 
o exercício da cidadania, preservar a dignidade da pessoa humana, nortear-se 
pelos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, respeitar a pluralidade e 
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10 D I R E I T O  P Ú B L I C O

diversidade de ideias, e jamais violar a soberania popular por meio da demo-
cracia representativa. 

A República Federativa do Brasil também possui objetivos, ou seja, ideais 
que busca alcançar, previstos no artigo 3o da Constituição Federal (BRASIL, 
1988):

Art.3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II. garantir o desenvolvimento nacional;

III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

Deste modo, para efetivar o Estado democrático de direito, a República 
Federativa do Brasil precisa criar mecanismos para alcançar os objetivos fun-
damentais propostos. 

Em suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil deve seguir 
os princípios previstos no artigo 4o da Constituição Federal. 

Em relação ao previsto no parágrafo único do artigo 4º da Constituição, é 
importante lembrar que o Brasil, por meio do Mercosul — Mercado Comum do 
Sul — busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, e isso é possível graças à existência de zona de livre-comércio, 
união aduaneira e mercado comum. A título de curiosidade, informa-se que a 
zona de livre-comércio representa a existência de um comércio sem barreiras, 
a união aduaneira caracteriza-se pela existência de taxa externa comum ao 
comércio com terceiros e o mercado comum se constitui pela livre-circulação 
de capital e trabalho. 

É possível que você já saiba, mas não custa lembrá-lo de que a Constituição 
Federal estabeleceu o português como a língua oficial da República Federativa 
do Brasil e fixou como símbolos nacionais: a bandeira, o hino, as armas e os 
selos nacionais. 

A partir do próximo tópico, o nosso estudo será direcionado à temática que 
envolve as características de cada ente federativo do Brasil. 
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1.2.1 União Federal

A União Federal, mais os Estados-membros, o Distrito Federal e os municí-
pios, compõem a República Federativa do Brasil, vale dizer, o Estado Federal, 
o país Brasil. 

O autor Pedro Lenza (2010) relata acerca da importância de diferenciar a 
União como unidade federativa e ordem central, que se forma pela reunião 
de partes, através de um pacto federativo, da República Federativa do Brasil, 
formada pela União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos 
autônomos nos termos da Constituição Federal. 

Assim, a União possui dupla personalidade porque assume papel interno e 
externo. Internamente, a União é pessoa jurídica de direito público interno e 
possui autonomia financeira, administrativa e política. Externamente, a União 
é pessoa jurídica de direito público externo e representa a República Federativa 
do Brasil. 

A União, então, age por si quando organiza a justiça federal, faz uma obra 
pública, mas age em nome da Federação (República Federativa do Brasil) 
quando representa o país internacionalmente ou quando intervém em um 
Estado-membro. 

A capital Federal da República Federativa do Brasil é Brasília, nos termos do 
artigo 18, §1o, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). É importante lembrar 
que Brasília não é sede de município, mas sim sede do governo do Distrito 
Federal e possui 30 (trinta) administrações regionais. 

1.2.2 Estados-membros

Os Estados-membros possuem autonomia, por meio de seu poder de auto-
-organização, artigo 25 da CF (BRASIL, 1988), autogoverno, artigos 27, 28 e 
125 da CF (BRASIL, 1988), autoadministração e autolegislação, artigos 18, 25 
a 28 da CF (BRASIL, 1988). Isso significa que os Estados-membros têm poder 
para se auto-organizar por meio da elaboração de sua Constituição Estadual e 
de leis estaduais, possuem poder de autoadministrar por meio de sua compe-
tência administrativa e possuem autogoverno por meio do executivo (gover-
nador e vice-governador), legislativo (deputados estaduais) e judiciário (poder 
judiciário estadual). 

Atualmente, a República Federativa do Brasil possui 26 (vinte e seis) Esta-
dos, mas é possível a criação de novos pela Constituição Federal. Os Estados-
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-membros, nos termos do artigo 18, §3o, da CF/1988, poderão ser formados 
por meio de fusão, cisão e desmembramentos. 

A forma de criação de um Estado por meio de desmembramento é mais 
comum, como ocorreu no Brasil, por exemplo, com o Estado de Goiás, em 
relação a Tocantins, e Mato Grosso em relação ao Mato Grosso do Sul.

No entanto, não basta o desejo para se criar um novo Estado no Brasil, é 
preciso que haja o preenchimento das regras constitucionais. O primeiro passo 
é realizar um plebiscito, ou seja, consultar a população diretamente interessada. 
O plebiscito é condição prévia, essencial e prejudicial à fase seguinte, pois, se 
a população for desfavorável à criação, o processo termina. Em contrapartida, 
se a população for favorável por meio do plebiscito, haverá a fase seguinte, 
que é a propositura de projeto de lei complementar. Antes da aprovação ou 
rejeição do projeto de lei para a criação do novo Estado, haverá a realização 
de audiência da Assembleia Legislativa do Estado interessado. O intuito é ouvir 
os representantes do Legislativo do Estado interessado acerca do projeto de lei 
antes da votação do Congresso. 

1.2.3 Municípios

Os municípios também são entes federativos (LENZA, 2010), dotados de 
autonomia, devido ao poder de auto-organização (artigo 29), CF (BRASIL, 
1988), autogoverno (artigo 29, incisos, CF) (BRASIL, 1988), autoadministração 
e autolegislação (artigo 29) CF (BRASIL, 1988). Isso significa que os municípios 
têm poder para se auto-organizar por meio da elaboração de sua Lei Orgânica 
e de leis municipais, possuem poder de se autoadministrar por meio de sua 
competência administrativa e possuem autogoverno por meio do executivo 
(prefeito e vice-prefeito) e legislativo (vereadores). 

Será que é possível também criar novos municípios no Brasil? Nos termos 
do artigo 18, §4º, CF/1988, existe a possibilidade de criação, cujas etapas são 
apresentadas a seguir: 

  Existência de lei complementar federal: determina o período para a for-
mação do novo município e o procedimento;

  Estudo de viabilidade municipal publicado e divulgado na forma da lei, 
com o intuito de verificar se é ou não viável a criação do novo município;

  Plebiscito: se favorável o estudo de viabilidade municipal, a população 
do município envolvido será consultada. É condição de procedibilidade 
para o processo legislativo. 
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  Lei estadual: dentro do período em que a lei complementar federal definir, 
os municípios poderão ser criados, incorporados, fundidos ou desmem-
brados através de lei estadual. 

O grande problema das exigências e etapas previstas na Constituição Federal 
é que ainda não existe a lei complementar federal determinando o período para 
a formação do novo município. Assim, apenas após a aprovação dessa lei (existe 
um projeto de lei em trâmite no Congresso) é que será possível a criação de um 
novo município. Em que pese tal fato, por meio de uma decisão paliativa, os 
municípios criados até 31/12/2006 à luz de Constituições estaduais foram vali-
dados por meio da Emenda Constitucional Federal 57/2008 que acrescentou o 
artigo 96 da ADCT (Atos de Disposições Constitucionais Transitórias). A partir 
de 01/01/2007, nenhum município foi criado no Brasil devido à exigência de lei 
complementar que regularize o processo de formação dos municípios. 

Você acha importante que haja um estudo de viabilidade municipal 
antes da criação de um município?

Questões para reflexão

1.2.4 Distrito Federal

O Distrito Federal é unidade federada autônoma com capacidade de auto-
-organização (artigo 32, caput, CF/1988); autogoverno (artigo 32, §§2o e 3o, 
CF/1988), autoadministração e autolegislação (artigo 32, §1o, CF/1988). Isso 
significa que o Distrito Federal tem poder para se auto-organizar por meio da 
elaboração de sua Lei Orgânica e de leis distritais, possui poder de se auto-
administrar por meio de sua competência administrativa e possui autogoverno 
por meio do executivo (governador e vice-governador) e legislativo (deputados 
distritais). 

Como ente federativo autônomo, o Distrito Federal não pode ser considerado 
Estado nem município, possuindo, portanto, algumas características próprias, 
consoante será demonstrado a seguir. 

Primeiramente, é vedada ao Distrito Federal a sua divisão em municípios, 
o que lhe permite apenas ser dividido em regiões administrativas. Segundo, 
sua autonomia é parcialmente tutelada pela União (artigo 32, §4o, CF/1988), 
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eis que é a União quem mantém e organiza as polícias civil, militar e corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, ainda que elas estejam subordinadas ao 
governador do Distrito. O poder judiciário, o Ministério Público e a defensoria 
pública do Distrito Federal também serão organizados e mantidos pela União 
(artigo 21, XIII e XIV, e 22, XVII, CF/1988).

Em 2002 houve a criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal 
(FCDF), de natureza contábil, cujo objetivo é prover os recursos necessários 
à manutenção das políticas e dos serviços públicos de saúde e educação do 
Distrito Federal, conforme preconizado pelo texto constitucional (LENZA, 2010).

1.2.5 Território federal

Antes mesmo de iniciar qualquer discussão a respeito do território federal, 
urge salientar que eles não são entes federativos e que, atualmente, não há 
nenhum território federal no Brasil. 

O território federal não tem autonomia política, pois se trata de mera des-
centralização administrativo-territorial da União, como se fosse uma autarquia 
que integra a União. Até 1988 havia três territórios no Brasil: Roraima, Amapá 
e Fernando de Noronha. 

Com a Constituição Federal de 1988, Roraima e Amapá foram transformados 
em Estados e Fernando de Noronha foi reincorporado ao Estado de Pernambuco 
como distrito estadual. O distrito estadual de Fernando de Noronha é dirigido por 
um administrador-geral, nomeado pelo governador do Estado do Pernambuco. 

Embora não existam mais territórios federais, é possível a criação de um 
território nos termos do artigo 18, §2o e §3o, da CF/1988. 

Os territórios federais possuem características importantes que devem ser 
destacadas. A organização judiciária e administrativa será regulada e mantida 
pela União. Os territórios podem ser divididos em municípios. O executivo é 
representado pelo governador nomeado pelo presidente da República, desde 
que aprovado pelo Senado. O legislativo é composto por 4 deputados federais, 
independente do tamanho e população do território (artigo 45, §2o, CF/1988).
Nos territórios com mais de 100 mil habitantes, haverá órgãos judiciários de 
1a e 2a instâncias. 

1.3 As competências dos entes federativos
Nos tópicos anteriores, você pôde conhecer as características dos entes 

federativos. Dentre as características mencionadas, destaca-se o poder do ente 
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federativo de se autoadministrar por meio da sua competência administrativa 
ou material e legislativa. Tal fato revela que cada ente federativo — União, 
Estados, Distrito Federal e municípios — possui competências e atribuições 
estabelecidas pela Constituição Federal. Veja que tal sistema é lógico: imagine 
se não houvesse distribuição de competência? Como os entes federativos iriam 
administrar o país? 

Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu aquilo que cada ente 
federativo pode fazer, ou seja, as atribuições de cada um. É exatamente a isso 
que destinaremos as páginas a seguir. 

Para iniciar a discussão sobre competências, é essencial conhecer as duas 
formas de repartições de competência que correspondem ao federalismo dual 
e ao federalismo cooperativo. No federalismo dual, a separação de atribuições 
entre os entes federativos é bem rígida. No federalismo cooperativo, há certa 
flexibilidade a essa rigidez, como ocorreu com o Estado de Bem-Estar Social 
no século XX na Europa. O Brasil pode ser classificado como um federalismo 
cooperativo, na medida em que as atribuições/competências são exercidas de 
modo comum ou concorrente. Em que pese tal fato, a República Federativa 
do Brasil também tem algumas competências ditas “fechadas”, tais como a 
competência exclusa da União em relação a algumas matérias. 

Vamos conhecer as competências de cada ente federativo? 

1.3.1 União

A União Federal possui competência material exclusiva (artigo 21, CF/1988); 
competência material comum (artigo 23, CF/1988); competência legislativa 
privativa (artigo 22, CF/1988); competência legislativa concorrente (artigo 24, 
caput e §1o, CF/1988).

Na competência material exclusiva, apenas a União tem competência em 
relação às matérias previstas no artigo 21 da Constituição, para criar ações, 
projetos, programas no sentido de desenvolver e fomentar a máquina pública.

Na competência material comum prevista no artigo 23 da Constituição 
Federal, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão atuar conjunta-
mente, buscando a preponderância de interesses.

A competência legislativa da União, ou seja, a sua competência para ela-
borar leis, pode ser privativa ou concorrente. 
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A competência legislativa privativa é exclusiva da União e está prevista no 
artigo 22 da Constituição. Entretanto, este ente federativo poderá delegar aos 
Estados essa competência por meio de lei complementar. Isso quer dizer que os 
Estados apenas poderão legislar sobre as matérias do artigo 22 da Constituição 
se a União autorizar. Se não houver autorização expressa por lei complementar, 
a competência será da União.

A competência legislativa concorrente está prevista no artigo 24 da Cons-
tituição Federal. Dentre as matérias elencadas por esta competência, União, 
Estados e Distrito Federal poderão legislar concorrentemente. Isso significa que 
a União fará normas gerais, e os Estados e o Distrito Federal irão se encarregar 
de normas específicas para atender às suas particularidades. Em caso de inér-
cia da União, os Estados e o Distrito Federal poderão suplementar a União e 
estabelecer normas gerais. A superveniência de uma norma geral editada pela 
União, ou seja, o surgimento de uma lei federal (promulgada após a norma geral 
estadual) suspenderá a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário.

O artigo 24 da Constituição Federal apresenta a relação de matérias con-
templadas pela competência legislativa concorrente, tais como legislar sobre 
direito tributário, econômico, urbanístico, produção e consumo, custas dos 
serviços forenses, educação, proteção à infância e à juventude etc. 

Seria importante que você fizesse a leitura dos artigos citados neste tópico — artigos 21 a 25 — 
da Constituição Federal, para entender as matérias contempladas pelas competências mencio-
nadas de cada ente federativo.

Para saber mais

A competência comum abrange matérias atinentes a direitos funda-
mentais, a ideia é permitir que todos os entes federativos contribuam, 
de alguma forma, com a efetivação de direitos fundamentais. Você 
considera essa atuação conjunta importante? É necessário dividir entre 
a União, Estados e municípios a responsabilidade pela saúde, meio 
ambiente e educação? 

Questões para reflexão
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1.3.2 Estados-membros

Os Estados-membros possuem competência material comum (artigo 
23, CF/1988); competência material residual/remanescente (artigo 25, §1o, 
CF/1988); competência legislativa expressa (artigo 25, caput, CF/1988); com-
petência legislativa residual (artigo 25, §1o, CF/1988); competência legislativa 
delegada pela União (artigo 22, §único, CF/1988); competência legislativa 
concorrente (artigo 24, CF/1988); competência legislativa suplementar (artigo 
24, §2o, §3o, §4o, CF/1988). Vamos conhecer cada uma delas. 

As matérias referentes à competência material comum, prevista no artigo 
23, já foram citadas no tópico anterior, permitindo à União, Estados-membros, 
Distrito Federal e Municípios atuarem conjuntamente. 

A competência material e a legislativa residual/remanescente, previstas no 
artigo 25, §1o, CF/1988, estabelece que as matérias não previstas na Constituição 
sejam atribuídas aos Estados e a competência legislativa expressa é aquela em 
que possibilita aos Estados, a criação de suas próprias leis, conforme transcrição 
do texto constitucional a seguir (BRASIL, 1988):

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Cons-
tituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição.

§1o — São reservadas aos Estados as competências que 
não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

A competência legislativa delegada pela União, também mencionada no 
tópico anterior e prevista no artigo 22, §único, CF/1988, é aquela em que a 
União delega/autoriza os Estados-membros a legislar sobre uma das matérias 
elencadas pelo artigo 22.

A competência legislativa concorrente (artigo 24, CF/1988), também re-
ferida no tópico anterior, permite aos Estados-membros legislar sobre normas 
específicas ou normas gerais (no caso de inexistência da norma geral federal). 
É imperioso lembrar que as normas gerais serão editadas pela União, e apenas 
diante da inércia da União é que os Estados exercerão a competência legislativa 
suplementar plena. Havendo norma geral federal, os Estados poderão apenas 
complementar a norma geral, editando norma específica por meio da compe-
tência legislativa suplementar complementar. 
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1.3.3 Municípios

Os municípios, por serem entes federativos dotados de autonomia, também 
possuem competências atribuídas pela Constituição: competência material 
comum (artigo 23, CF/1988); competência material privativa (artigo 30, III 
a IX, CF/1988); competência legislativa expressa (art. 29, caput, CF/1988); 
competência legislativa interesse local (artigo 30, I, CF/1988); competência 
legislativa suplementar (artigo 30, II, CF/1988).

A competência material comum, exposta nos tópicos anteriores, também 
permite aos municípios administrarem, em seu território, as matérias previstas 
no artigo 23. 

A competência material privativa está previstas no artigo 30, incisos III a 
IX, da Constituição Federal, e refere-se à competência exercida apenas pelos 
municípios. É importante você fazer a leitura do artigo 30 para conhecer a 
competência dos municípios. 

A competência legislativa expressa, prevista no artigo 29, caput, da CF/1988, 
possibilita aos municípios a criação de suas próprias leis.

A competência legislativa de interesse local e a competência legislativa 
suplementar estão previstas no artigo 30, incisos I e II, da CF/1988 (BRASIL, 
1988): “Artigo 30. Compete aos Municípios: I — legislar sobre assuntos de inte-
resse local; II — suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”.

A competência para criar leis de interesse local significa que os municípios 
legislarão sobre matérias de interesse peculiar e predominante, e, na compe-
tência para a criação de leis de forma suplementar, os municípios poderão 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, desde que 
demonstrado o interesse local. 

1.3.4 Distrito Federal

Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas 
aos Estados e municípios. Isso quer dizer que tudo o que foi dito em relação 
aos Estados e municípios, aplica-se ao Distrito Federal. Desse modo, o Distrito 
Federal tem a competência material comum prevista no artigo 23 da CF/1988; a 
competência legislativa expressa, prevista no artigo 32, caput, da CF/1988, que 
nada mais é que a competência para criar leis distritais, e todas as competências 
legislativas atribuídas aos Estados/municípios, nos termos do artigo 32, §1o, da 
CF/1988.
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Logo, é possível afirmar que o Distrito Federal tem a competência legislativa 
delegada pela União, a competência legislativa concorrente e suplementar 
atribuída aos Estados, a competência de interesse local e suplementar atribuída 
aos municípios e a competência legislativa residual/remanescente atribuída 
aos Estados. 

 1. O Estado federal brasileiro — a República Federativa do Brasil — é 
pessoa jurídica de direito público internacional, e sua organização 
político-administrativa compreende a União, os Estados e o Distrito 
Federal. É correto afirmar que a organização não abrange os municí-
pios, pois estes não são entidades federativas, visto que constituem 
divisões político-administrativas dos Estados? Justifique. 

 2. Você aprendeu que os entes federativos possuem diversas competên-
cias. Dentre elas, destaca-se a competência legislativa concorrente. 
Julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta a respeito 
da legislação concorrente:

a) A competência dos municípios limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 

b) A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui 
a competência suplementar dos Estados.

c) A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende 
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

d) Na falta de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. 

Atividades de aprendizagem

ss
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Seção 2 Direitos individuais, sociais e 
políticos

Agora que você já compreendeu a estrutura do Estado brasileiro como 
Estado federal e as competências de cada ente federativo, ou seja, o que com-
pete a cada ente da federação executar e legislar para atender aos objetivos da 
República Federativa do Brasil, este será o momento de entender a dimensão 
dos direitos conhecidos como fundamentais. Esta seção objetiva apresentar os 
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal como condição para a 
concretização do Estado democrático de direito. 

2.1 Direitos individuais e coletivos
Provavelmente, você já ouviu falar, antes mesmo do início deste estudo, so-

bre a Constituição Federal. Ela é o maior documento, a maior Lei, a nossa Carta 
Magna. Isso significa que nenhuma lei no nosso país poderá violar o contido 
na Constituição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) serve justamente 
para julgar lides que discutem violações à Constituição Federal. 

Na última Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, 
o nosso país adotou um Estado democrático de direito, comprometido com 
os direitos sociais e com a construção de uma sociedade mais justa, livre e 
solidária, conforme os fundamentos e os objetivos da República Federativa do 
Brasil, assuntos discutidos na seção anterior. 

A Constituição Federal é o mais importante sistema de regras e princípios 
no ordenamento jurídico brasileiro. É ela quem estabelece as diretrizes para a 
organização e a regulamentação do Estado, bem como os limites dos poderes 
e a definição de direitos e deveres dos cidadãos, e, como destacado acima, 
nenhuma lei ou regra no país pode violar o contido na Constituição Federal. 

O que isso significa na prática? Significa que, geralmente, a Constituição 
traz as diretrizes gerais, e as leis regulamentam essas diretrizes. 

Vamos a um exemplo: a Constituição, em seu artigo 5o, XXXII, estabelece 
que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso quer 
dizer que a Constituição garante o direito ao consumidor, mas foi necessária 
a publicação da Lei no 8.078/90 para regulamentar este direito, definindo o 
Código de Defesa do Consumidor. 
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Você também pode estar se perguntando o que significa “Estado democrático 
de direito”. O modelo de Estado democrático de direito adotado na Consti-
tuição Federal de 1988 deve ser capaz de propiciar a garantia, a efetividade 
e a implementação dos direitos fundamentais, efetivando, assim, os direitos 
fundamentais como a única forma de promover o desenvolvimento social. 

Não sei se você tem conhecimento, mas os “direitos fundamentais” são 
todos aqueles direitos inerentes a qualquer vida digna, tais como o direito à 
vida, à saúde, à educação, à liberdade, à propriedade, à igualdade, ao trabalho 
digno etc.

Em outubro de 2014, vamos celebrar 26 anos de Constituição (1988) e 66 
anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), dois dos mais 
importantes documentos a respeito dos direitos fundamentais. Embora a nossa 
Constituição tenha sido chamada de “cidadã” e a Declaração, de “universal”, 
questionamos se, de fato, somos cidadãos e até que ponto universalizamos os 
direitos estabelecidos nos dois documentos citados. 

Cabe a todos nós, então, contribuir para a consolidação da Constituição e, 
ao mesmo tempo, universalizar os direitos sociais.

No contexto da globalização econômica, é comum surgirem discussões no 
sentido de minar as normas jurídicas que protegem os trabalhadores mediante 
a flexibilização ou até mesmo a desregulamentação dos direitos trabalhistas. 

Ora, não podemos esquecer que “os valores sociais do trabalho” se cons-
tituem como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Além 
disso, temos de questionar qual é o papel da cidadania na ordem econômica. 
A ordem econômica, segundo o artigo 170 da Constituição, está fundada na 
valorização do trabalho humano, tendo por fim assegurar a todos existência 
digna. Isso significa que o qualificativo “humano” é no sentido de distinguir um 
tipo de trabalho, que é prestado pelo homem, sem as formas desumanizadoras 
de trabalho, como o trabalho escravo, por exemplo. 

O trabalho deve permitir a realização do homem enquanto ser humano! 
Caso contrário, não estaremos a concretizar o direito ao trabalho digno, como 
quer a Constituição Federal. 

Não nos esqueçamos, ainda, de que a função social da propriedade (e das 
empresas) se insere neste contexto, na medida em que a empresa não pode 
estar alheia ao seu papel social, que é, dentre outros, promover a oferta de 
trabalho humano e ambiente de trabalho digno a todos. 
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Aliás, urge ressaltar que esses direitos são fundamentais porque são inerentes 
a qualquer vida digna. É impossível sermos exemplo de Estado democrático 
sem a efetivação dos direitos fundamentais, como também é impossível pre-
servamos a dignidade da pessoa humana sem a concretização desses direitos. 

Você passará, então, a seguir, a conhecer cada um desses direitos ditos 
fundamentais.

Se você quiser ler a Constituição Federal (recomendo, pois todos os brasileiros deveriam conhecê-la), 
acesse o site do planalto:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.

Para saber mais

Seria muito legal também assistir ao vídeo indicado abaixo, quando o Jornal Nacional anunciou 
a nova Constituição Federal de 1988: 

<http://www.youtube.com/watch?v=G1KfnfgTdeM>.

Para saber mais

Dentre os maiores bens jurídicos, sem dúvida, destaca-se a vida. Afinal, sem 
ela não é possível preservar ou tutelar os demais bens jurídicos. O direito à vida, 
em que pese seja um direito evidente ou natural, está previsto expressamente 
no caput do artigo 5o da Constituição Federal. Assim, todos têm o direito de 
não ser morto, de não ser privado da vida e de ter uma vida digna. Por isso, no 
nosso país há a proibição da pena de morte. 

Por muito tempo, discutiu-se se a Lei da Biossegurança, ao permitir pes-
quisas com células-tronco, violaria o direito à vida. Em 2008, o STF julgou a 
lei constitucional, permitindo a realização das pesquisas com células-tronco 
por entender que a vida começa a partir da fecundação. A permissão é para 
utilização de embriões (células-tronco embrionárias) para fins de pesquisa e 
terapia, apenas nos casos de fertilizações in vitro, embriões inviáveis ou conge-
lados há pelo menos três anos, desde que com consentimento dos genitores, e 
controle por comitê de ética em pesquisa, sendo proibida a comercialização. 
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Em relação à proteção do direito à vida, o aborto é considerado crime no 
Brasil, sendo permitido apenas em casos de anencefalia, quando há a anteci-
pação do parto do feto com má formação no cérebro, nos casos de estupro e 
quando houver risco de vida para a mãe. 

Com o objetivo também de proteger o direito à vida, a eutanásia é proibida 
em nosso país. Ela consiste na prática da abreviação da própria vida, em razão 
de uma patologia grave e incurável. Trata-se de morte voluntariamente provo-
cada a fim de abreviar o sofrimento da vítima, por meio de uma doença que 
não apresenta possibilidades de recuperação. Na Bélgica, a prática é permi-
tida. A eutanásia passiva (o desligamento das máquinas de doentes em estágio 
terminal e sem diagnóstico de recuperação), que revela o direito à vida digna, 
vem adquirindo defensores, assim como o suicídio assistido. 

E você, o que pensa sobre a eutanásia? Você acha que o Estado de-
veria permiti-la? Basta ter direito à vida ou se faz necessário que a 
vida seja digna?

Questões para reflexão

O princípio da igualdade ou princípio da isonomia, conhecido também 
como direito à isonomia ou direito à igualdade, está previsto no artigo 5o, 
caput, e no inciso I, quando a Constituição Federal estabeleceu que homens 
e mulheres são iguais em direito e deveres. Quando também a Constituição 
Federal estabeleceu no artigo 5o, caput, que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, estabeleceu, na verdade, a igualdade formal, 
consagrada pelo liberalismo clássico. A igualdade material, que pretende 
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 
desigualdades, surgiu com o Estado Social, na busca de uma igualdade mais 
real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada perante a lei. 

É possível verificar esta igualdade/isonomia material na Constituição Federal 
em vários dispositivos constitucionais: artigo 3o, I, III e IV; artigo 4o, VIII; artigo 
5o, I, XXXVII, XLI e XLII; artigo 7o, XX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; artigo 14, 
caput; artigo 23, II e X; artigo 24, XIV; artigo 43, caput; artigo 206, I; artigo 
226, §5o; artigo 231, §2o. 
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Com o objetivo de atender à igualdade material é que existem as discrimi-
nações positivas, por meio da proteção de certos grupos que merecem trata-
mento diverso. A ideia não é discriminar de forma pejorativa, mas sim tratar 
certos grupos diferentemente porque, de fato, são diferentes. Se observarmos 
a realidade histórica de marginalização social de alguns grupos sociais ou de 
hipossuficiência, percebemos a necessidade de estabelecer medidas de com-
pensação, buscando concretizar, ao menos, uma igualdade de oportunidades 
com os demais indivíduos que não sofreram as mesmas espécies de restrições. 

Um exemplo de ação afirmativa importante a se destacar é o programa de 
governo federal conhecido como Prouni — Programa Universidade para Todos 
— mediante a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% ou 
de 25% para estudante de graduação em instituições privadas, com ou sem 
fins lucrativos.

Este assunto sobre a igualdade formal, a igualdade material e a busca de medidas de compen-
sação no sentido de tratar diferentemente certos grupos sociais, é importantíssimo. Para se 
aprofundar no assunto, leias os textos indicado a seguir e assista à palestra do grande consti-
tucionalista Barroso também indicado pelo link abaixo:

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32745-40386-1-PB.pdf>.

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8420& 
revista_caderno=9>.

<http://www.youtube.com/watch?v=jqEtZQFQQQM>.

Para saber mais

Outro princípio importante que se relaciona diretamente com os direitos 
fundamentais é o princípio da legalidade, estatuído expressamente no artigo 5o, 
II, da Constituição Federal. A ideia da legalidade surgiu com o Estado de direito 
e tem a pretensão de garantir que o cidadão comum, o particular, somente será 
obrigado a fazer algo ou a deixar de fazer algo senão em virtude lei.

Qualquer cidadão, de forma a também garantir um direito individual fun-
damental, tem o direito de não ser torturado. A proibição da tortura (artigo 5o, 
III, CF/1988) no país a caracteriza como crime inafiançável (artigo 5o, XLIII/
CF,1988). Além disso, a Constituição também proíbe qualquer tratamento de-
sumano e cruel. 
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A Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e V, permitiu a liber-
dade de manifestação de pensamento, garantindo o direito fundamental de 
liberdade de expressão, mas proíbe o anonimato. No mesmo sentido, pre-
servou a liberdade de consciência, crença e culto (artigo 5o, incisos VI a VIII, 
CF/1988). Assim, a lei deve garantir a proteção aos locais de culto e liturgias, 
o livre-exercício dos cultos religiosos, não podendo privar ninguém de direitos 
por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. É importante 
lembrar que o Brasil é um Estado laico e não tem religião oficial. A intenção 
de garantir esses direitos é enaltecer o princípio da tolerância e o respeito à 
diversidade, no sentido de que ninguém é obrigado a aderir à religião alguma, 
sendo permitido, inclusive, ser descrente, ateu e agnóstico. Em contrapartida, 
não se pode usar o ritual religioso para cometer crimes (homicídio, sacrifício 
de crianças) e, obviamente, que a liberdade de culto não justifica o consumo 
de droga ilícita. 

É importante destacar, ainda, em relação à liberdade de consciência, crença 
e culto, que a escola não pode reprovar um aluno pelo fato de não frequentar 
a aula de ensino religioso. Aliás, o artigo 210, §1o, CF/1988, estabelece que o 
ensino religioso é de matrícula facultativa. 

Você pode estar se perguntando: se o Brasil é um país laico, por que há 
tantos feriados religiosos? Veja que não há mais possibilidades de se estabelecer 
novos feriados religiosos e os já existentes são mantidos em decorrência de seu 
caráter histórico-cultural. 

Um fato interessante a respeito da liberdade de crença se refere à celebração 
de casamento. Sabe-se que o casamento é civil é a celebração gratuita (artigo 
226, §1o, CF/1988), bem como que o casamento religioso tem efeito civil (ar-
tigo 226, §2o, CF/1988). Isso significa que o casamento religioso celebrado na 
igreja católica ou evangélica teria efeito de casamento civil. O problema é que 
casamentos religiosos celebrados, por exemplo, em centros espíritas ou em ri-
tuais de umbanda e candomblé não têm sido aceitos com o fim de estabelecer 
os efeitos civis. Há entendimentos de que essa restrição às igrejas católica e 
evangélica estaria violando o princípio da igualdade. 

Há decisões judiciais que reconheceram, por exemplo, o efeito civil de casa- 
mento realizado por um centro espírita. Alguns juízes entenderam que o 
casamento celebrado por líder de qualquer religião ou crença tem o mesmo 
efeito civil do casamento realizado por religião católica (MS n. 34.739-8/2005- 
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Bahia / AC 70003296555 — 8ª C. Cível — Rel. Des. Rui Portanova — julgado 
em 26.06.2002). 

Você concorda com o posicionamento adotado por alguns juízes no 
sentido de reconhecer o efeito civil de um casamento celebrado por 
outras religiões que não sejam a católica ou evangélica? Essa restrição, 
para você, viola o princípio da igualdade?

Questões para reflexão

Ainda em relação à liberdade de crença e culto, é interessante mencionar 
o caso de testemunhas de Jeová. É sabido que os seguidores dessa religião não 
realizam transfusão de sangue. Forçá-los a fazer transfusão seria o mesmo que 
violar a liberdade de crença. Entretanto, há muitas decisões judiciais que de-
terminaram a realização da transfusão quando não houver outra possibilidade 
e o paciente estiver diante de perigo de vida. Nesse caso, o direito à vida irá 
prevalecer sobre o direito à liberdade de crença e culto. 

Para finalizar essa discussão sobre liberdade de consciência, crença e culto, 
a título de curiosidade, vamos citar mais dois temas correlacionados com esse 
direito individual. Os crucifixos existentes em repartições públicas no Brasil 
são vistos como símbolos culturais e não religiosos, devido à laicidade do 
Estado. Outro aspecto interessante é o caso das pessoas que seguem a religião 
adventista. Os adventistas não podem estudar e nem trabalhar nas sextas, no 
período noturno, e aos sábados. Neste sentido, para garantir a liberdade de 
culto dos adventistas, a escola, por exemplo, deve criar alternativas para que 
haja cumprimento das atividades realizadas nos horários supracitados. Veja 
abaixo, a decisão judicial do Estado de Santa Catarina que determinou a uma 
universidade a criação de tarefas alternativas, bem como o abono de faltas das 
aulas de sexta-feira à noite: 

Ementa: AGRAVO POR INSTRUMENTO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. LIBERDADE DE 
CRENÇA RELIGIOSA. PEDIDO DE LIMINAR VISANDO 
POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROVAS E TAREFAS 
ALTERNATIVAS DE DISCIPLINA DO CURSO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DE EMPRESAS, MINISTRADO ÀS SEXTAS-
-FEIRAS, NO PERÍODO NOTURNO, EM OUTROS DIAS, 
À EXCEÇÃO DE SÁBADO. AGRAVANTE MEMBRO DA 
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IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. DOUTRINA 
RELIGIOSA QUE OBSERVA A GUARDA SABÁTICA. RES-
PEITO AO “SÁBADO NATURAL”. APLICABILIDADE DO 

ARTIGO 2o, DA LEI ESTADUAL N. 11.225/99, A QUAL 
PREVÊ O ABONO DE FALTAS E A REALIZAÇÃO DE PRO-
VAS E ATIVIDADES ALTERNATIVAS, COM O FITO DE 
RESPEITAR SUAS ATIVIDADES RELIGIOSAS. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
No presente caso, a agravante comprovou ser membro 
em exercício da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reli-
gião que observa o “sábado natural”, o qual consiste na 
guarda sabática e impõe aos fiéis que se abstenham de 
atividades no período compreendido entre o pôr-do-sol de 
sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado. Demais disso, prevê 
a Lei Estadual n. 11.225/99, aplicável à hipótese vertente 
que, comprovado tratar-se o aluno de membro da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, os estabelecimentos de ensino 
devem abonar as faltas dos acadêmicos que, por crença 
religiosa, não possam frequentar as aulas ministradas no 
período compreendido entre as 18 (dezoito) horas de 
sexta-feira e as 18 (dezoito) horas de sábado, sendo-lhes 
facultado, de outro lado, o direito de realizar tarefas al-
ternativas parar suprir as faltas abonadas (BRASIL, 2011).

Mais um direito individual fundamental é aquele assegurado pelo artigo 
5o, incisos IX e X, da CF/1988, referente à liberdade de atividade intelectual, 
artística, científica ou de comunicação e indenização em caso de dano. É livre 
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. Por isso, veda-se a censura de na-
tureza política, ideológica e artística (artigo 220, §2o, CF/1988). Por meio da 
lei federal, deverá haver regulamentação das diversões e espetáculos públicos 
(informar natureza delas, as faixas etárias, locais e horários da apresentação). 
No mesmo sentido, deverá haver impedimento de propaganda de produtos, 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (artigo 
220, §3o, I e II, CF/1988), e se houver violação da intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, será assegurado o direito à indenização pelo dano 
moral e material (artigo 5o, X, CF/1988).

Sabe-se que o domicílio é um local inviolável, não é mesmo? Ninguém, a 
princípio, pode adentrar nossa residência, nosso quarto de hotel, nosso escritó-
rio. Por isso, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, quis preservar 
a inviolabilidade domiciliar. Entretanto, a palavra domicílio aqui é usada não 
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apenas para se referir à casa/residência, abarcando também o escritório, oficina, 
garagem, quarto de hotel etc. A violação de domicílio apenas é permitida por 
determinação judicial, desde que de dia, em caso de flagrante delito, desastre 
ou para prestar socorro, durante o dia e noite. 

O sigilo de correspondência e comunicações também foi objeto de proteção 
constitucional e visa resguardar o direito à intimidade e privacidade das pes-
soas. Prevista no artigo 5o, inciso XII, da CF/1988, o sigilo de correspondência 
e comunicações, em regra, é inviolável, salvo nas hipóteses de decretação de 
estado de defesa e de sítio, que poderá ser restringido. Mas o direito também 
pode ser afastado na interceptação de uma carta enviada por sequestradores 
(LENZA, 2010).

Vale mencionar que, em decorrência do direito em manter o sigilo de cor-
respondência e comunicações, o sigilo bancário só pode ser violado se houver 
autorização judicial. O sigilo fiscal também deve ser preservado, mas faculta-se 
à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte (artigo 145, §1o, CF/1988). A quebra do sigilo das comunicações 
telefônicas é permitida na forma que a lei estabelecer e para fins de investi-
gação criminal ou instrução processual penal. Caso o indivíduo que sofrerá a 
quebra de sigilo fiscal ou bancário se sinta lesado, poderá buscar judicialmente 
a proteção do sigilo. O habeas corpus é medida idônea para impugnar decisão 
judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento 
criminal, haja vista a possibilidade de estes resultarem em constrangimento à 
liberdade do investigado. 

A liberdade de profissão, de informação e de locomoção também não pode-
riam deixar de estar expressamente previstas na Constituição. Esses direitos são 
amplamente protegidos pelo texto constitucional no artigo 5o , incisos XIII, XIV, 
XV, XXXIII e LXI. A liberdade de profissão é norma constitucional de eficácia 
contida e possibilita a imposição de critérios para o exercício da profissão. A 
liberdade de informação apenas pode ser restringida nos casos em que o sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inclusive, no caso 
de concurso público — exame psicotécnico — é assegurado o direito de exigir 
do órgão público o esclarecimento de situação de interesse pessoal. O exame 
psicotécnico não pode ter critério sigiloso, sob pena de infringir o princípio da 
publicidade. Para garantir o direito à liberdade de informação, a Constituição 
também permitiu a obtenção de certidão de órgãos públicos (artigo 5o, XXXIV, b, 
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CF/1988). A liberdade de locomoção, por sua vez, prevista no artigo 5o, inci-
sos XV e LXI, da CF/1988, prescreve que a locomoção é livre, salvo nos casos 
de transgressão militar ou crime militar. O direito só poderá ser restringido se 
houver estado de defesa ou estado de sítio ou guerra declarada. A prisão, ou 
seja, a restrição da liberdade de locomoção, só ocorre em flagrante delito por 
ordem escrita de autoridade judiciária. 

É assegurado a qualquer cidadão o direito de reunião, nos termos do artigo 5o, 
inciso XVI. O aviso prévio da reunião é necessário para que a autoridade ad-
ministrativa tome todas as providências necessárias relacionadas ao trânsito, 
organização etc. O direito de reunião pode ser restringindo na vigência de 
estado de defesa e estado de sítio.

Você sabe o que é estado de defesa e estado de sítio? Leia o artigo indicado a seguir para 
esclarecer as suas dúvidas: <http://jus.com.br/artigos/18117/a-possibilidade-de-decretacao-do- 
estado-de-defesa-ou-estado-de-sitio-ante-o-recente-caos-instalado-pelos-traficantes-de-drogas-
na-cidade-do-rio-de-janeiro>.

Para saber mais

Também é conferido ao brasileiro o direito de se associar, nos termos do 
artigo 5o, incisos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, da CF/1988. A liberdade de asso-
ciação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, é plena. Se associado, 
poderá deixar de ser quando quiser e a criação de associações e cooperativas 
é livre, sendo vedada a interferência estatal. A única forma de dissolver uma 
associação já constituída será mediante decisão judicial transitada em julgado. 
As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente, como substitutos processuais, para defender, em nome 
próprio, o direito de seus associados. 

O direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal, desde que 
a propriedade atenda a sua função social (artigo 5o, incisos XXII, XXIII, XXIV, 
XXV e XXVI, CF/1988). Esse direito poderá ser restringido quando a propriedade 
for desapropriada por necessidade ou utilidade pública. Tanto a propriedade 
agrária quanto a propriedade urbana devem atender a sua função social, sob 
pena de sofrer uma desapropriação-sanção. No caso da propriedade agrária, a 
desapropriação ocorre se não houver produção na terra. No caso da propriedade 
urbana, a desapropriação-sanção é a última medida, mas é possível impor o 
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IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) progressivo, caso o proprietário não 
mantenha de forma adequada a propriedade. O direito de propriedade também 
poderá ser restringido por meio de requisição, no caso de iminente perigo pú-
blico. No caso de glebas de qualquer região onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas, haverá expropriação (e não desapropriação) 
sem qualquer indenização ao proprietário (artigo 243, CF/1988). É garantida a 
pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família. 

Em relação à propriedade, urge ressaltar outra proteção constitucional: os 
direitos de propriedade intelectual (artigo 5o, XXVII, XXVIII, XXIX). Os direitos 
de propriedade intelectual abrangem a propriedade industrial e os direitos do 
autor. Ao autor pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou re-
produção de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, 
bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos. 

O direito de herança (artigo 5o, XXX e XXXI, CF/1988) é corolário do direito 
de propriedade. São as normas de direito privado que regulamentam a herança, 
assim o texto constitucional apenas prescreve o direito. No caso de herança 
de estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira quando for mais benéfica ao cônjuge 
e filhos do de cujus. 

Direito essencial nos dias atuais devido à complexidade do “mundo das 
compras”, a defesa do consumidor também é considerada um direito funda-
mental. O artigo 5o, XXXII, CF/1988, previu a defesa do consumidor, regula-
mentada pelo Código de Defesa do Consumidor — Lei 8.078/1990. O respeito 
ao consumidor é princípio da ordem econômica no Brasil (artigo 170 CF/1988), 
e suas normas de proteção são normas de ordem pública e interesse social. 
Sobre elas não se opera a preclusão, e as questões que delas surgem podem 
ser decididas e revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição (LENZA, 2010).

Relacionado diretamente com o direito de informação, o direito de peti-
ção e a obtenção de certidões (artigo 5o, XXXIV CF/1988) permite o direito de 
peticionar nos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade e 
abuso de poder e de obter certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse social. O direito de petição 
se define como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos 
poderes públicos sobre uma questão ou situação. Trata-se do exercício de prer-
rogativa democrática — levar ao conhecimento do Poder Público a informação 
ou notícia de um ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, para que este 
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tome as medidas necessárias. Não se pode confundir direito de petição com 
a necessidade de preenchimento de capacidade postulatória para a obtenção 
de pronunciamento judicial a respeito da pretensão formulada. O direito de 
petição não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado ingressar em 
juízo sem advogado. 

Vale informar que a Lei 9.051/95 dispõe que as certidões para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração 
centralizada ou não, devem ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias. 
Faz-se necessário esclarecer os fins e as razões do pedido. Registrado o pedido 
de certidão e não sendo atendido, cabe mandado de segurança e não habeas 
data. Pode-se destacar como exemplo o pedido de certidão perante a autoridade 
administrativa para requerer a aposentadoria. O direito pode ser negado em caso 
de o sigilo ser imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, 
CF/1988, possibilita o exercício do direito de ação e o princípio do livre-acesso 
ao judiciário, além de garantir o livre-acesso e a busca da tutela jurisdicional 
de forma preventiva e repressiva. Não se admite mais a jurisdição condicionada 
ou instância administrativa de curso forçado, não sendo necessário o prévio 
esgotamento das vias administrativas para ingressar na seara judicial na busca 
da tutela de um direito.

Conforme dispõe o artigo 6o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro), há limites à retroatividade da lei, uma vez que não poderá 
atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Neste 
contexto, o artigo 5o, XXXVI, CF/1988, previu exatamente os limites à retroa-
tividade da lei, no sentido de proteger os direitos fundamentais e a dignidade 
da pessoa humana. A lei nova não pode prejudicar o direito que se teve início 
no exercício da lei velha. Isso significa que a lei nova não pode ofender o di-
reito adquirido. Entretanto, não se pode confundir direito adquirido com mera 
expectativa de direito. O ato já consumado (ato jurídico perfeito) segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou também não é atingido. A decisão judicial 
que não caiba mais recurso (coisa julgada) também não é atingida. A exceção 
aos limites da retroatividade da lei é o princípio da retroatividade da lei mais 
benéfica, prevista no artigo 5o, XL, da CF/1988, na qual a lei irá retroagir para 
beneficiar o réu.

O artigo 5o, XXXVII e LIII, CF/1988 prescreve o princípio do juiz natural ou 
legal com o objetivo de proteger o cidadão na medida em que ninguém será sen-
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tenciado ou processado senão pela autoridade competente. Assim, não haverá 
juízo ou tribunal de exceção. Em que pese no Brasil seja vedado a criação de 
um tribunal de exceção (tribunais temporários para julgar crimes de guerra, 
por exemplo), o país aderiu ao Tratado de Roma que criou o Tribunal Penal 
Internacional (artigo 5o, §4o, CF/1988). Sendo assim, a República Federativa do 
Brasil pode entregar um nacional (brasileiro) ao Tribunal Penal Internacional 
(TPI) para ser julgado por crimes de guerra, crime contra a humanidade, crimes 
de agressão e genocídio. Isso não quer dizer que o TPI esteja substituindo a 
justiça brasileira, pois, com base no princípio da complementaridade, um bra-
sileiro só será julgado pelo TPI se a justiça brasileira se omitir. Ao contrário do 
que estabelece a Constituição brasileira, o TPI prevê a pena de prisão perpétua.

Sobre o Tribunal Penal Internacional, assista ao vídeo disponível em <http://www.youtube.com/
watch?v=3rwxr6C6DXY> e veja qual o primeiro caso julgado pelo Tribunal que resultou na 
condenação de um líder do Congo por recrutar crianças para a guerra. 

Para saber mais

Tendo em vista que alguns crimes tipificados no nosso país têm por objeto 
proteger a vida, o texto constitucional e o direito penal brasileiro resolveram 
tratar de forma diferenciada estes crimes ao criar o Tribunal do Júri. Previsto 
no artigo 5o, XXXVIII, CF/1988, o Tribunal do Júri tem competência para julgar 
os crimes dolosos contra a vida: homicídio, aborto, infanticídio, indução ao 
suicídio. Por isso, todas as pessoas que cometem esses crimes serão julgadas 
por um Tribunal do Júri formado por pessoas comuns. 

No campo destinado aos direitos individuais e coletivos, a Constituição 
Federal buscou tutelar diversos direitos relacionados ao preso/detento. Isso 
ocorre porque, historicamente, a restrição da liberdade de locomoção, as pri-
sões ilegais e o tratamento desumano destinado ao preso eram comuns. Desse 
modo, buscou-se, com a construção do Estado democrático de direito brasileiro, 
garantir inúmeros direitos àquele que tenha cometido um crime ou esteja em 
processo de acusação criminal. Vamos conhecê-los?

O artigo 5o, incisos XXXIX a LXVII, da CF/1988 estatui acerca de vários direitos 
relacionados à segurança criminal. O princípio da anterioridade e legalidade, e da 
retroatividade da lei mais benéfica no sentido de beneficiar o réu estão previstos 
nos incisos XXXIX e XL. Os incisos XLI a XLIV prescrevem acerca dos crimes 
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considerados imprescritíveis, inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia: 
tortura, racismo, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, crimes hediondos. 
A Constituição Federal tratou de forma diferenciada tais crimes devido ao seu 
alto teor ofensivo. 

Ainda em relação à segurança criminal, os incisos XLV a XLVIII estabelecem 
regras sobre as penas, ao afirmar que a pena é personalíssima e pode ser ado-
tada pelas seguintes modalidades: privação ou restrição de liberdade, perda de 
bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. 
No mesmo sentido, o texto constitucional veda as penas de banimento, morte 
(com exceção em tempo de guerra declarada), caráter perpétuo, trabalhos 
forçados, banimentos e penas cruéis. 

Os incisos XLIX a L, LXII a LXIV prescrevem vários direitos assegurados 
aos presos, tais como: assegurar aos presos o respeito à integridade física e 
moral; assegurar que a pena seja cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; assegurar às 
presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação; determinar que a prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontre sejam comunicados imediatamente ao juiz competente 
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Se você tiver interesse em 
conhecer todos os direitos constitucionais destinados ao preso, faça uma leitura 
dos incisos supraindicados. 

É interessante destacar que, no campo dos direitos individuais e coletivos, 
a Constituição Federal estabeleceu algumas disposições sobre o instituto da 
extradição. Você sabe o que é extradição? A extradição consiste no ato de 
entrega de uma pessoa, acusada ou condenada por crimes comuns, para o 
país em que cometeu o crime. Trata-se de um ato de cooperação internacional 
entre os países soberanos. Imagine a situação em que um italiano, que cometeu 
crime no seu país, venha se refugiar no Brasil. Se o país italiano pedir a extra-
dição, o Brasil deverá entregá-lo à Itália. Obviamente, há algumas regras que 
regulamentam o procedimento e que estabelecem limites à extradição. Em que 
pese tal fato, o importante para o nosso estudo é que você conheça as regras 
constitucionais por se tratar de direitos fundamentais previstos no campo de 
direitos individuais e coletivos. 

A extradição está prevista nos incisos LI e LII do artigo 5o da CF/1988. O bra-
sileiro nato nunca será extraditado, ainda que tenha cometido crime em outro 
país. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum 

Book_Direito_Publico.indb   33 7/29/14   11:46 AM



34 D I R E I T O  P Ú B L I C O

antes da naturalização ou em caso de envolvimento com tráfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afins, antes e após a aquisição da naturalização brasileira. O 
estrangeiro, por sua vez, poderá ser extraditado a qualquer tempo, salvo em 
caso de crime político ou de opinião. O que isso significa? Que se o estrangeiro 
estiver sendo perseguido por outro país por crime político ou de opinião, o 
Brasil não irá extraditá-lo. 

Para finalizar as questões atinentes à segurança criminal, faz-se necessário 
comentar, ainda que brevemente, acerca da presunção da inocência, prevista no 
arigo 5o, inciso LVII, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a autoria 
e a materialidade do crime, sendo que o réu apenas será considerado culpado 
após o trânsito em julgado. A identificação criminal, prevista no inciso LVIII do 
referido artigo, se refere ao fato de que somente é feita a identificação criminal 
do preso por processo datiloscópico e fotográfico se não houver possibilidades 
de realizar a identificação civil, no caso de falta de documento, documento 
rasurado ou com indício de falsificação.

A Constituição Federal, por meio do inciso LIX do artigo 5o, possibilitou ao 
cidadão ajuizar ação penal, no caso de inércia do Ministério Público, por meio 
de ação privada subsidiária da pública. O MP é parte legítima para entrar com 
ação penal porque representa o interesse do Estado/sociedade/coletividade, 
mas, se diante de um crime permanecer inerte e não ajuizar a ação, é assegu-
rado à vítima ajuizar ação privada subsidiária da pública. 

Um último aspecto sobre segurança criminal importante a destacar é a de-
terminação para que a prisão ilegal seja imediatamente relaxada e que a prisão 
civil, no Brasil, apenas se admite no caso de devedor de pensão alimentícia 
(artigo 5o, LXI, LXV a LXVII, CF/1988).

O artigo 5o, LIV e LV, CF/1988 prevê o princípio do devido processo legal, 
do contraditório e da ampla defesa, ao prever que ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; e garantir aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ofende a garantia 
constitucional do contraditório fundar a condenação exclusivamente em ele-
mentos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo (LENZA, 
2010).

Não são admitidas, em regra, no direito brasileiro, as provas ilícitas, con-
forme preceitua o artigo 5o, LVI, CF/1988. Exemplo de provas ilícitas seriam 
aquelas gravações realizadas sem a permissão do judiciário e sem a anuência 
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das pessoas envolvidas. As provas derivadas de provas obtidas por meios ilíci-
tos também estarão maculadas pelo vício da ilicitude, portanto, também são 
inadmissíveis (teoria dos frutos da árvore envenenada). Excepcionalmente, tais 
provas serão aceitas em respeito às liberdades públicas e ao princípio da digni-
dade da pessoa humana na colheita de provas e na própria persecução penal 
do Estado (LENZA, 2010). A convalidação da prova ilícita implementa-se em 
razão da legítima defesa e pode ser pensada na intercepção de uma carta de 
sequestrador ou na gravação de uma cena de babá espancando uma criança. 

Como forma de garantir o direito de informação do cidadão, a Constituição 
Federal, em seu artigo 5o, LX, determinou a publicidade de atos processuais e 
o dever de motivação das decisões judiciais. Isso significa que os juízes devem 
ser imparciais e todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. 

Àquele que não possui condições financeiras de arcar com um processo 
judicial sem comprometer o seu sustento e de sua família foi assegurada a as-
sistência judiciária integral e gratuita (artigo 5o, LXXIV, CF/1988), por meio da 
isenção de taxas e do uso da defensoria pública. O STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) tem entendido que o cidadão, cuja remuneração mensal não ultrapasse 
a quantidade de 10 (dez) salários mínimos, poderá requerer a assistência judiciá- 
ria gratuita. A pessoa jurídica (empresa) também poderá requerer a assistência 
judiciária gratuita, desde que comprovada a sua insuficiência financeira. 

O erro judiciário obviamente não passou despercebido pela Constituição 
Federal, conforme preceitua o artigo 5o, LXXV, como nos casos em que há erro 
na decretação da prisão ou o preso permanece detido em tempo superior ao 
condenado. Nesses casos, o Estado deverá indenizar o condenado pelo erro, 
bem como aquele que permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 
Trata-se de responsabilidade objetiva do Estado. 

Também como forma de garantir o direito fundamental do cidadão, a Cons-
tituição garantiu a gratuidade das certidões de nascimento e de óbito (artigo 
5o, LXXVI) somente para os reconhecidamente pobres. 

As ações de habeas corpus e habeas data também são gratuitas, nos termos 
do artigo 5o, LXXVII, CF/1988. Adiante, veremos o conceito e o objetivo das 
ações de habeas corpus e habeas data. 

A celeridade processual, em que pese tenha sido garantida pela Constitui-
ção Federal (artigo 5o, LXXVIII), não tem sido respeita pelo Poder Judiciário. 
Infelizmente, os processos judiciais no Brasil não são céleres. No entanto, trata-
-se de um direito fundamental por meio da busca da efetividade do processo. 
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Nos últimos anos, foram criados alguns mecanismos ou instrumentos de forma 
a permitir a celeridade processual, tais como os juizados especiais, a infor-
matização do processo, a fase de cumprimento das sentenças, as semanas de 
conciliação promovidas pelo CNJ — Conselho Nacional de Justiça e a edição 
de súmula vinculante para pacificar alguns entendimentos judiciais. 

O último tópico a ser discutido no campo dos direitos individuais e coletivos, 
os quais você precisa conhecer, se refere aos remédios constitucionais. Como 
o próprio nome diz, trata-se de ações que buscam remediar uma situação e 
garantir a tutela de um direito fundamental, por isso são chamadas também de 
ações constitucionais. Os remédios constitucionais previstos no artigo 5o da 
CF/1988 são: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, 
habeas data e ação popular. Você já ouviu falar dessas ações? Todo cidadão 
brasileiro tem o dever de conhecê-las devido à sua importância sob o ponto 
de vista democrático. A partir de agora, então, você irá saber o conceito, a 
natureza jurídica e os objetivos de cada remédio constitucional. 

A ação de habeas corpus, prevista no artigo 5o, LXVIII, é usada em casos 
de lesão à liberdade de ir e vir. Todas as vezes que houver possibilidade de 
restrição de liberdade, de forma ilegal, a ação de habeas corpus será o melhor 
remédio para proteger esse direito. Qualquer pessoa física, o Ministério Público 
e a pessoa jurídica podem impetrar essa ação para defender pessoa física. Pode 
ser formulada sem advogado e sem formalidade processual ou instrumental. 
O habeas corpus pode ser interposto para trancar ação penal ou inquérito 
policial, ou em face de particular (hospital psiquiátrico que priva o paciente 
de sua liberdade e age ilegalmente, por exemplo). A ação tem viés preventivo 
(ameaça de restrição da liberdade) ou repressivo para cessar a violência. No 
caso de ação preventiva, o autor irá obter o salvo-conduto para garantir o livre-
-trânsito de ir e vir.

O artigo 5o, LXIX e LXX, da CF/1988, prevê acerca da ação de mandado de 
segurança. Trata-se de ação constitucional de natureza civil que protege direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. A prova no 
mandado de segurança deve estar pré-constituída, já que não se admite ins-
trução processual. O réu no mandado de segurança é a autoridade pública ou 
pessoa jurídica no exercício do poder público quando age na ilegalidade ou 
abuso de poder. É admitido o mandado de segurança coletivo para proteger 
direitos individuais homogêneos e coletivos. Nesse caso, pode ser impetrado 
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por partido político com representação no Congresso, por organização sindical, 
por entidade de classe ou associação, em defesa dos membros ou associados. 

O mandado de injunção, por sua vez, previsto no artigo 5o, LXXI, CF/1988, 
é a ação que visa a proteger um direito diante da ausência de uma norma regu-
lamentadora que torna inviável o exercício de outros direitos relacionados às 
liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e 
cidadania. Para exemplificar, imagine a seguinte situação: a Constituição Federal 
estatui acerca de um direito, mas informa que deverá haver uma lei para regu-
lamentar o exercício desse direito. Entretanto, o poder legislativo, responsável 
pela elaboração de leis no país, permanece omisso e não cria a lei. Assim, para 
garantir o exercício deste direito, diante da omissão do poder público em criar 
uma lei que o regulamente, o cidadão pode ajuizar o mandado de injunção e 
requerer que o Poder Judiciário permita o exercício do direito mesmo diante 
da inexistência da lei. Exemplo comum dessa hipótese que ocorreu no país é 
a ausência de lei de greve para os servidores públicos. Veja que a constituição 
garantiu o direito de greve a todos os trabalhadores, informando que deveria 
ser criada uma lei para regulamentar esse direito. No entanto, existe no país 
apenas a lei de greve dos trabalhadores privados. Assim, por meio de uma 
ação de mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal determinou que 
os servidores públicos fizessem uso da lei de greve dos trabalhadores privados 
para que pudessem exercer o seu direito de greve. 

O habeas data, garantido pelo artigo 5o, LXXII, CF/1988, visa assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou banco de dados públicos e para assegurar a retificação de dados do 
impetrante, tais como informações erradas, imprecisas, ou corretas e verdadeiras, 
mas desatualizadas, constante em sistema de dados públicos ou governamentais. 
Essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões ou informações 
de interesse particular, coletivo ou geral. Havendo recusa no fornecimento de 
certidões para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal, próprio ou de terceiro, o remédio constitucional é o mandado de 
segurança. Se for relativo à pessoa do impetrante, o remédio é o habeas data. 
Qualquer pessoa física ou jurídica poderá ajuizar a ação. O polo passivo é 
preenchido pela pessoa jurídica do banco de dados. 

O artigo 5o, LXXIII, da CF/1988, prevê o remédio constitucional conhecido 
como ação popular. A ação popular pode ser ajuizada quanto houver ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; à mo-
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ralidade administrativa; ao meio ambiente; ao patrimônio histórico e cultural. 
Só o cidadão pode ajuizar (brasileiro nato ou naturalizado em gozo de direi-
tos políticos). O polo passivo (réu) na ação popular pode serpreenchida pela 
pessoa jurídica ou pelo agente que praticou o ato, pelos beneficiários do ato 
lesivo etc. O Ministério Público atuará como fiscal da lei, mas pode promover 
o prosseguimento da ação, se o cidadão desistir. 

2.2 Direitos sociais 
Você gostou de conhecer todos os direitos individuais e coletivos previs-

tos na Constituição Federal? É importante conhecê-los não apenas para fins 
profissionais, mas porque se tratam de direitos de todo e qualquer cidadão 
brasileiro. Sem a efetivação de todos os direitos discutidos no tópico anterior 
não há possibilidades de se concretizar o Estado Democrático de Direito. Não 
basta, entretanto, conhecer apenas os direitos individuais, pois os direitos sociais 
também são essenciais para a existência de uma vida digna, como também os 
direitos políticos e os direitos inerentes à nacionalidade que serão abordados 
em tópicos seguintes, cabendo-nos, agora, neste tópico, abordar apenas os 
direitos sociais.

Os direitos sociais estão previstos no artigo 6o da CF/1988. São eles: a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados. 

Esses direitos disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de cará-
ter concreto, são considerados direitos de segunda dimensão e apresentam-se 
como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado. Isso significa 
que, para garantir os direitos sociais, o Estado necessita criar formas e políticas 
públicas para efetivá-los, exigindo sempre uma atuação positiva. 

É imperioso destacar que, diante da ausência do Estado em efetivar tais di-
reitos, é possibilitado ao cidadão o ajuizamento de ação para que o judiciário 
determine ao executivo a efetivação de um direito social, como, por exemplo, 
a matrícula de crianças em escolas, o pagamento de cirurgias para garantir o 
direito à saúde ou o fornecimento de medicamentos. Isso é chamado pelos estú-
dios de judicialização dos direitos sociais. Muitas vezes, o poder público alega 
a reserva do possível, informando que não tem possibilidades financeiras de 
arcar com a efetivação de um determinado direito social naquele caso concreto. 
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Se você gostou do assunto “judicialização dos direitos sociais”, leia o artigo disponível em:

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=12526>.

Para saber mais

Reflita sobre a questão da judicialização dos direitos sociais: você 
acha que quando o Estado atua em determinados casos concretos, 
atendendo pedidos individuais por meio do fornecimento de medica-
mentos ou custeando cirurgias, pode haver um comprometimento do 
atendimento à coletividade? (Exemplo: deixar de enviar medicamentos 
a postos de saúde.)

Questões para reflexão

Particularmente, em relação aos direitos sociais, cumpre esclarecer que 
o direito à educação é dever do Estado e da família (e de toda a sociedade), 
conforme destaca o artigo 205, CF/1988. O direito à saúde também é direito 
de todos e dever do Estado (artigo 196, CF/1988). O direito ao trabalho é fun-
damento da ordem econômica (artigo 170, CF/1988) e da República Federativa 
do Brasil (artigo 1o, IV, CF/1988). O direito à moradia vem sendo efetivado por 
meio de programas de construção de moradias (direito à habitação digna). O 
direito ao lazer também está previsto no artigo 217, §3o, CF/1988, que incentiva 
o lazer como forma de promoção social. O direito à segurança está ligado à 
segurança pública, como dever do Estado e responsabilidade de todos, para 
manter a incolumidade das pessoas e do patrimônio. O direito à previdência 
se refere a um conjunto de direitos relativos à seguridade social (artigo 194, 
CF/1988). A proteção à maternidade e à infância é um direito assistencial e 
previdenciário. A proteção à infância é um direito assistencial que visa proteger 
a criança e o adolescente (artigo 227, CF/1988). A assistência aos desamparados, 
prevista no artigo 203 CF/1988, visa amparar quem necessitar, sem contribuição 
à seguridade social. 

Os direitos relativos aos trabalhadores se inserem no campo dos direitos 
sociais. Assim, seria interessante que você fizesse a leitura minuciosa dos ar-
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tigos 7o a 11 da Constituição Federal (acesse o link <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>) para conhecer todos os direitos 
trabalhistas. Para facilitar o seu estudo, saiba que o artigo 7o prevê os direitos 
individuais dos trabalhadores, enquanto os artigos 8o a 11 preveem direitos 
coletivos dos trabalhadores (relacionados aos sindicatos, por exemplo). 

2.3 Nacionalidade 
Saiba que o direito de nacionalidade é um direito fundamental. A qualquer 

pessoa é assegurado o direito de ter uma nacionalidade, para não se tornar 
um apátrida (pessoa sem nacionalidade). Preocupada com isso, a Constituição 
Federal criou as possibilidades de aquisição da nacionalidade brasileira. 

A nacionalidade pode ser conceituada como um vínculo jurídico-político 
que une um indivíduo a um Estado. Está relacionada à qualidade da pessoa que 
vive um em uma sociedade/Estado. Daí a necessidade de separar os nacionais 
e os estrangeiros.

A nacionalidade, no Brasil, pode ser primária ou originária, adquirida pelo 
nascimento, ou secundária, que é aquela adquirida por meio do processo de 
naturalização. Na nacionalidade adquirida ou secundária, o indivíduo deve 
manifestar a sua vontade e o Estado, dar o seu consentimento.

É importante mencionar que a nacionalidade originária no Brasil leva em 
consideração dois fatores: o jus solis (local de nascimento) e o jus sanguinis, que 
leva em conta a consanguinidade; assim, a princípio, é nacional o indivíduo 
filho de nacionais e o indivíduo que nasce em território brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as regras de quem pode ser 
nacional brasileiro nato (nacionalidade originária) e nacional brasileiro natu-
ralizado (nacionalidade adquirida). Essas regras estão previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal. É essencial que você faça a leitura do artigo para conhecer 
as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária e adquirida. 

Você pode estar se perguntando se é possível perder a nacionalidade brasi-
leira. Sim, é possível. O artigo 12, §4º, CF/1988, estabelece que seja declarada 
a perda da nacionalidade do brasileiro que (BRASIL, 1988):

I.  tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, 
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II.  adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
a)  de reconhecimento de nacionalidade originária pela 

lei estrangeira;
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b)  de imposição de naturalização, pela norma estran-
geira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território 
ou para o exercício de direitos civis. 

2.4 Direitos políticos
Para concluir o nosso estudo sobre direitos fundamentais, iremos estudar, a 

partir de agora, ainda que de forma sucinta, os direitos políticos. 

Os direitos políticos são os instrumentos por meio dos quais a Constitui-
ção Federal garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos 
cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, seja diretamente 
(por meio da democracia direta), seja indiretamente (por meio da democracia 
representativa).

Os institutos da democracia direta estão previstos na Constituição Federal: 
plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. Você já aprendeu sobre 
a ação popular, devendo conhecer agora os institutos de plebiscito, referendo 
e iniciativa popular. 

O plebiscito se trata de uma consulta prévia à população, que antes do ato 
legislativo ou administrativo irá, por meio do voto, aprovar ou denegar o que 
lhe tenha sido submetido à apreciação. Primeiro, consulta-se o povo, para só 
depois tomar a decisão política de elaborar a lei ou de realizar o ato político. A 
título de exemplo, podemos destacar o plebiscito de 1993, em que a população 
escolheu a forma de governo (república e monarquia) e do sistema de governo 
(presidencialismo e parlamentarismo). 

No referendo, o sistema é contrário ao plebiscito. Aqui primeiro ocorre o ato 
legislativo ou administrativo, para somente depois submetê-lo à apreciação do 
povo, que o ratifica ou o rejeita. Como exemplo de referendo no Brasil destaca-
-se a apreciação da população em relação à lei do desarmamento, em 2005.

A iniciativa popular consiste, no âmbito federal, na apresentação do projeto 
de lei à Câmara dos Deputados, subscrito no mínimo de 1% do eleitorado na-
cional, distribuído por, pelo menos, cinco Estados, com não menos de 0,3% 
dos eleitores de cada um deles. É o povo quem elabora um projeto de lei que 
será submetido ao Congresso Nacional. 

Os direitos políticos podem ser divididos em positivos e negativos. Os 
direitos políticos positivos são aqueles relacionados ao direito de sufrágio, 
constituído pela capacidade eleitoral ativa (direito de votar, capacidade de ser 
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eleitor, alistabilidade) e pela capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado, 
elegibilidade). Os direitos políticos negativos privam o cidadão do exercício 
de seus direitos políticos, impedindo-o de eleger um candidato e de ser eleito, 
por meio das inelegibilidades, suspensão e perda de direitos políticos. 

Para saber quem possui capacidade eleitoral ativa, ou seja, quem tem di-
reito ao voto, leia o artigo 14, §1o e §2o da CF/1988. Para saber quem possui 
capacidade eleitoral passiva, ou seja, tem direito de ser votado, faça a leitura 
do artigo 14, §3o, da CF/1988. Se você quer conhecer as inelegibilidades que 
impedem o cidadão de eleger-se, com o intuito de proteger a probidade admi-
nistrativa e a moralidade para o exercício do mandato, faça a leitura do artigo 
14, §4o, §5o, §6o, §7o, da CF/1988. 

Não se esqueça de que o voto é direto, secreto, universal, periódico, livre, 
personalíssimo e com valor igual para todos. 

Pode haver a suspensão do direito de votar, ou seja, o cidadão ser privado de 
votar e ser votado por um período, conforme preceitua o artigo 15 da CF/1988. 

 1.  A respeito dos direitos fundamentais, julgue as afirmativas a seguir e 
assinale a resposta correta. 

a) A Constituição Federal não estabeleceu o livre-exercício de cultos 
religiosos, nem a liberdade religiosa.  

b) A Constituição Federal vedou a censura de natureza política, 
ideológica ou artística. 

c) É permitida a violabilidade domiciliar no caso de flagrante delito, 
desde que de dia. 

d) A desapropriação é uma forma de sanção no caso de propriedade 
que atende a sua função social. 

e) A empresa que não respeita aos direitos do consumidor está aten-
dendo a sua função social. 

 2. Indique dois direitos sociais previstos na Constituição Federal e ex-
plique como o Estado brasileiro tem buscado garantir esses direitos.

Atividades de aprendizagem
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  O Brasil tem a Federação como forma de Estado, a República como 
forma de governo e o presidencialismo como sistema de governo;

  A República Federativa do Brasil é constituída por um Estado de-
mocrático de direito e tem fundamentos e objetivos;

  A organização político-administrativa do Brasil é constituída por 
União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos entes 
federativos dotados de autonomia;

  Cada ente federativo possui competências legislativas e administrativas; 

  Para concretizar o Estado democrático de direito, faz-se necessária 
a efetivação dos direitos fundamentais; 

  Os direitos fundamentais são inerentes à dignidade da pessoa humana;

  A Constituição Federal de 1988 estabeleceu diversos direitos e 
garantias fundamentais, constituídas pelos direitos individuais 
e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos 
políticos. 

Fique ligado!

Realize uma pesquisa em sites jurídicos (<http://www.jus.com.br>; 
<http://www.juridico.com.br>; <http://www.interlegis.leg.br>; <http://
www.jurisway.org.br>; <http://www.direitonet.com.br>), a fim de apro-
fundar o seu conhecimento acerca da formação de Estado e dos direitos 
fundamentais. Há inúmeros artigos e conteúdos jurídicos sobre o tema. 

Busque também no site do Supremo Tribunal Federal (< http://www.stf.
jus.br>), no item “jurisprudência”, decisões sobre casos que envolvam a 
violação de direitos fundamentais. 

É importante que você, além de conhecer a teoria sobre o papel do 
Estado Democrático de Direito, conheça casos reais que foram apreciados 

Para concluir o estudo da unidade
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judicialmente no sentido de dar efetividade aos direitos sociais, indivi-
duais, políticos e de nacionalidade. Afinal, a lei não consegue abordar e 
prever todas as situações possíveis, por isso, muitas vezes o juiz, no caso 
concreto, faz uso de princípios e normas de outros campos do Direito 
para fundamentar as decisões judiciais.

É imprescindível, ainda, que você faça a leitura dos artigos 1o a 
16 da Constituição Federal, conforme link indicado ao longo desta 
unidade. 

 1. A respeito dos direitos políticos, explique a diferença entre iniciativa 
popular, referendo e plebiscito.

 2. O artigo 1o da Constituição Federal estatui que a República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito 
e tem como fundamentos (BRASIL, 1988):

a) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valo-
res sociais do trabalho e da livre-iniciativa e o pluralismo político. 

b) A soberania, a função social da propriedade, a liberdade e a dig-
nidade da pessoa humana. 

c) A cidadania, a dignidade da pessoa humana, o trabalho digno, a 
livre-concorrência e a pluralidade de partidos políticos. 

d) A cidadania, o trabalho digno, os valores sociais do trabalho e da 
livre-iniciativa, a educação e a saúde. 

e) Os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, a educação, a 
saúde, a moradia e assistência aos desamparados. 

Atividades de aprendizagem da unidade
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 3. O autor Celso Bastos, em seu livro Curso de Direito Constitucional, 
afirmou que a ideia de objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal, não pode 
ser confundida com a de fundamentos. Para o autor, os fundamentos 
são inerentes ao Estado, fazem parte de sua estrutura. Quanto aos 
objetivos fundamentais, estes consistem em algo exterior que deve 
ser perseguido pelo Estado. Neste contexto, cite um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil.

 4. Indique dois remédios constitucionais e explique qual a finalidade 
de cada um.

 5. Diferencia nacionalidade originária de nacionalidade adquirida. 
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 Seção 1: Congresso Nacional

Na primeira seção, você terá a oportunidade de 
estudar o funcionamento do Congresso Nacional 
brasileiro, assim como verificar a sua estrutura e o 
seu funcionamento. Você vai analisar questões rela-
tivas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 
Estudará também o funcionamento das Comissões 
Permanentes de cada casa do Congresso Nacional, 
das Comissões Provisórias, inclusive das Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs).

 Seção 2: Processo Legislativo

Na segunda seção, você terá a oportunidade 
de estudar o processo legislativo considerando 
a realidade brasileira. Você vai analisar o pro-
cesso de aprovação de emenda constitucional, 
as diferenças entre as leis complementares e leis 

Objetivos de aprendizagem: Espero que você possa compreender a 
estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro e que você 
possa conhecer as principais espécies normativas existentes no Brasil.

Características e 
competências do 
Poder Legislativo

Unidade 2

Miguel Belinati Piccirillo

Book_Direito_Publico.indb   47 7/29/14   11:46 AM



ordinárias, o procedimento exigido para as medidas 
provisórias, assim como analisará as leis delegadas 
e outras espécies normativas.
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Introdução ao estudo

Olá, seja bem-vindo(a) ao estudo das características e competências do po-
der legislativo. Nesta unidade, você terá a oportunidade de estudar a estrutura 
e o funcionamento do Congresso Nacional brasileiro, assim como a de analisar 
o processo legislativo.

Seção 1 Congresso Nacional

Nesta seção, você terá a oportunidade de analisar uma importante institui-
ção para o funcionamento da democracia da República Federativa do Brasil: 
O Congresso Nacional.

Espero que eu possa colaborar com a construção de seu conhecimento.

1.1 Poder Legislativo
O primeiro ponto que gostaria de estudar com você é referente à estrutura 

do poder legislativo brasileiro, que pode ser classificado como unicameral ou 
como bicameral. O poder legislativo unicameral é aquele que possui apenas 
uma câmara. O poder legislativo bicameral é aquele que possui duas câmaras.

O poder legislativo bicameral pode ser do tipo federativo e do tipo aristo-
crático. No tipo federativo existem duas casas, uma representando o povo e a 
outra representando os estados. No bicameralismo aristocrático também exis-
tem duas casas, uma representando o povo e a outra representando a nobreza.

O sistema adotado pela constituição da República Federativa do Brasil foi o 
do bicameralismo do tipo federativo, isso significa que no Brasil existem duas 
casas federativas no plano federal.

O poder legislativo brasileiro é formado pelo Congresso Nacional que, por 
sinal, é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

É preciso que você saiba que no plano estadual o poder legislativo é unica-
meral, pois é exercido pelas Assembleias Legislativas de cada Estado. 

No plano distrital, o poder legislativo também é unicameral pois é exercido 
pela Câmara Distrital, assim como nos municípios em que o exercício do poder 
legislativo é conferido à Câmara de Vereadores.

Nosso objetivo é conversar sobre o poder legislativo no plano federal; como 
mencionei, ele é composto por duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos 
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Deputados. Vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas casas (Figura 
2.1).

Figura 2.1 Congresso Nacional

Fonte: OSTIL/Thinkstock (2014).

O Senado Federal é composto de representantes dos Estados e do Distrito 
Federal. Ou seja, embora os senadores sejam eleitos pelo povo através do sis-
tema majoritário, eles representam os Estados-membros.

Acesse <http://www.senado.gov.br> para saber quais projetos de lei estão sendo discutidos 
pelos senadores.

Para saber mais

Cada Estado da federação brasileira elege três senadores, assim como o 
Distrito Federal também elege três senadores.
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É interessante que você saiba que o mandato do senador é de oito anos, 
ocorrendo renovação a cada quatro anos.

Você deve estar curioso para saber quais são os requisitos para ser eleito 
senador. Peço que observe atentamente: 

a) ser brasileiro;

b) gozar de direito políticos;

c) estar alistado eleitoralmente e filiado a um partido político;

d) ter idade mínima de 35 anos.

Cada senador será eleito com dois suplentes. Essa é uma das maiores críti-
cas feita ao sistema eleitoral brasileiro, pois o povo acaba votando no senador, 
muitas vezes sem saber, sem conhecer os seus suplentes.

Veja a redação do artigo 46 da Constituição brasileira: 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o prin-
cípio majoritário. 
§1o — Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três se-
nadores, com mandato de oito anos. 
§2o — A representação de cada Estado e do Distrito Fe-
deral será renovada de quatro em quatro anos, alterna-
damente, por um e dois terços. 
§3o — Cada senador será eleito com dois suplentes (BRA-
SIL, 1988).

Observe o trecho da página na internet do próprio Senado Federal brasileiro 
que traz algumas informações importantes sobre seu funcionamento: 

O Senado Federal é uma das casas do Congresso Nacio-
nal, ao lado da Câmara dos Deputados. Foi criado em 
1824, com a primeira Constituição do Império. Desde 
então, tem exercido papel fundamental na consolidação 
da democracia e na estabilidade das instituições. Re-
presenta a Federação; por isso, há o mesmo número de 
representantes para cada um dos 26 Estados e o Distrito 
Federal, totalizando 81 senadores (BRASIL, 2014a, p. 1).

Já na Câmara dos Deputados, os deputados são representantes do povo. 
São eleitos por meio do sistema proporcional para um mandato de 4 anos. 
O artigo 45, §1o, da Constituição da República Federativa do Brasil deter-
mina as regras relativas ao número de deputados federais por unidade da 
federação brasileira. Observe atentamente a redação desse artigo 45: 
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Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de represen-
tantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 
§1o — O número total de deputados, bem como a represen-
tação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido 
por lei complementar, proporcionalmente à população, 
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior 
às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 
Federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados 
(BRASIL, 1988). 

Acesse <http://www.camara.gov.br> para saber quais projetos estão sendo discutidos pelos 
deputados federais.

Para saber mais

Embora a Constituição de 1988 tenha determinado a extinção dos territórios 
federais, ela determina que caso eles voltem a existir cada território elegerá 4 
deputados. No caso, a regra da proporcionalidade não será válida, o número 
será fixo.

Os requisitos para ser eleito deputado são os mesmos exigidos para os se-
nadores com exceção da idade mínima de 21 anos para deputados.

Sobre o relacionamento entre a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, observe as considerações de José Luiz Quadros de Magalhães 
(2007, p. 1): 

A adoção de uma organização do parlamento, em uma 
ou duas casas legislativas, ultrapassa a discussão da forma 
federal de Estado, podendo ter aspectos políticos relevan-
tes para a estabilidade e conservação do ordenamento 
jurídico. No Brasil, a Constituição de 1988 mantém o 
bicameralismo, estabelecendo uma Câmara de Deputa-
dos, como representação dos Estados-membros. O Senado 
cumpre também a função de casa legislativa revisora e 
moderadora, com o objetivo de barrar prováveis mudanças 
bruscas, que venham ocorrer, através de uma alteração 
radical na composição da Câmara dos Deputados, que tem 
renovação de todos os seus membros de quatro em quatro 
anos. A Câmara dos Deputados, pelo fato de representar os 
cidadãos, e uma vez que se adotou o sistema de circuns-
crições por Estados-membros, deve ter número variável 
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de Deputados por Estado-membro, correspondente à pro-
porção do número de seus eleitores. Entretanto, o número 
mínimo 08 (oito) e máximo 70 (setenta) de Deputados por 
Estado, não permite que haja a proporcionalidade exigida 
por princípio da própria Constituição, visto a enorme 
disparidade existente entre os Estados mais e menos po-
pulosos. O Senado Federal, por representar a federação, 
estabelece pesos iguais de representação entre os Estados, 
sendo que cada um terá três representantes, incluindo-se, 
a partir de 1988, a representação do Distrito Federal. O 
aspecto conservador do Senado Federal será muito mais 
marcante do que sua natureza de Casa Legislativa, que tem 
a responsabilidade de manter o equilíbrio federal.

Agora peço que você verifique trecho disponível na página da Internet da 
Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, que traz explicação 
sobre sua estrutura e seu funcionamento: 

O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível perante 
a sociedade do País, visto que desempenha três funções 
primordiais para a consolidação da democracia: representar 
o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse na-
cional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nesse 
contexto, a Câmara dos Deputados, autêntica representante 
do povo brasileiro, exerce atividades que viabilizam a reali-
zação dos anseios da população, mediante discussão e apro-
vação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, 
como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras, 
sem descuidar do correto emprego, pelos Poderes da União, 
dos recursos arrecadados da população com o pagamento 
de tributos. Assim, a Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, o 
que resulta em um Parlamento com diversidade de ideias, 
revelando-se uma Casa legislativa plural, a serviço da socie-
dade brasileira (BRASIL, 2014b).

Agora, chegou o momento de você estudar o funcionamento do Poder 
Legislativo.

A Legislatura corresponde a um período de 4 anos relativo ao mandado dos 
deputados federais. Um deputado federal é eleito para uma legislatura. Já um 
senador é eleito para duas legislaturas. 

A sessão legislativa ordinária corresponde ao período de 1 ano de atividades 
do congresso nacional. Ela se divide em dois períodos legislativos: o 1o período 
legislativo vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. O 2o período legislativo vai de 
1o de agosto até 22 de dezembro.
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A sessão não poderá ser interrompida sem a votação da lei de diretrizes 
orçamentárias. Observe a redação do artigo 57, §2o, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil: 

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, 
na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o 
de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 50, de 2006).
§1o — As reuniões marcadas para essas datas serão transfe-
ridas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem 
em sábados, domingos ou feriados. 
§2o — A sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
(BRASIL, 1988).

O recesso parlamentar é o período de descanso dos parlamentares brasileiros e 
vai de 23 de dezembro até 1o de fevereiro e também de 17 de julho até 31 de julho.

A Sessão Legislativa Extraordinária é aquela convocada durante o período 
de recesso parlamentar. A convocação poderá ser obrigatória ou facultativa.

A convocação será obrigatória quando for feita pelo presidente do Senado 
Federal para apreciar decreto de instituição de Estado de defesa, estado de sítio, 
ou intervenção federal. Também será obrigatória a convocação para compro-
misso e posse do presidente e do vice-presidente da República.

A convocação será facultativa quando for realizada pelo presidente da 
República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de 
urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com 
a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional.

O artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu 
ainda a Sessão Unicameral que ocorreu no processo de revisão constitucional 
na década de noventa do século XX. Observe a redação do artigo 3o: “A revi-
são constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação 
da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral” (BRASIL, 1994).

A Constituição brasileira prevê ainda a existência de sessões conjuntas para 
os seguintes casos: 

1) Inaugurar a sessão legislativa. 

2) Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns 
às duas casas.
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3) Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República.

4) Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Apenas a matéria da convocação, 
salvo medida provisória.

5) A sessão que aprova a entrega de resolução para elaboração de lei 
delegada.

6) Promulgação de Emenda Constitucional.

Observe as definições expressas no próprio site do Senado Federal sobre 
as sessões legislativas: 

A sessão legislativa ordinária é o período de atividade 
normal do Congresso a cada ano, de 2 de fevereiro a 17 
de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. Cada qua-
tro sessões legislativas, a contar do ano seguinte ao das 
eleições parlamentares, compõem uma legislatura. Já a 
sessão legislativa extraordinária compreende o trabalho 
realizado durante o recesso parlamentar, mediante convo-
cação. Cada período de convocação constitui uma sessão 
legislativa extraordinária (BRASIL, 2014c).

Agora gostaria de trabalhar com você alguns conceitos básicos relativos ao 
estudo do poder legislativo.

Para que uma sessão legislativa possa ser instaurada e produzir decisões 
válidas, é preciso que se respeite o quórum previsto pela constituição. E “quó-
rum” significa o número mínimo de membros da casa legislativa, cuja presença 
se exige para que possa ser tomada validamente uma decisão.

As decisões tomadas pelo Congresso Nacional poderão ser tomadas por 
maioria simples, por maioria absoluta ou por maioria qualificada.

A maioria simples corresponde ao número inteiro imediatamente superior 
à metade do total de presentes em uma sessão de uma das casas do Congresso 
Nacional. Ela é exigida para a aprovação de lei ordinária, por exemplo.

A maioria qualificada corresponde ao número inteiro imediatamente supe-
rior ao total de membros de cada casa do Congresso Nacional. Ela é exigida 
para a provação de lei complementar, por exemplo.

A maioria qualificada pode ser expressa pela maioria de 2/3 ou de 3/5 do 
total de membros do Congresso Nacional. Ela é exigida para o processo de 
impeachment do presidente da República ou para a aprovação de emendas 
constitucionais, por exemplo.
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Gostaria de conversar com você sobre as Mesas Diretoras. Existem a Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados, a Mesa Diretora do Senado Federal e a 
Mesa Diretora do Congresso Nacional.

O artigo 58 §1o da Constituição da República Federativa do Brasil estabe-
lece que:  

O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões per-
manentes e temporárias, constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato 
de que resultar sua criação. 
1o — Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 
assegurada, tanto quanto possível, a representação pro-
porcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da respectiva casa (BRASIL, 1988).

Já o artigo 57, §4o, da Constituição estabelece regra para a constituição das 
respectivas mesas: 

Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, 
a partir de 1o de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, 
para a posse de seus membros e eleição das respectivas 
mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recon-
dução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente (BRASIL, 1988).

Entretanto, é preciso que você saiba que a mesa do Senado Federal possui 
uma composição específica. Observe abaixo a composição:

Presidente da mesa do Congresso Nacional: presidente do Senado.

Demais cargos: a 1a vice-presidência — membro da Câmara dos Deputados;

A 2a vice-presidência: Senado.

O 1o Secretário: membro da Câmara.

O 2o Secretário: membro do Senado.

O 3o Secretário: membro da Câmara.

O 4o Secretário: membro do Senado.

A mesa possui atribuições importantes previstas na constituição. Ela é a 
responsável pela convocação ou pelo comparecimento de ministros ao Con-
gresso Nacional. Observe a redação do artigo 50, §1o, e do artigo 50, §2o, da 
Constituição da República Federativa do Brasil:

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qual-
quer de suas Comissões, poderão convocar ministro de 
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente su-
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bordinados à presidência da República para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade a 
ausência sem justificação adequada. 
§1o — Os ministros de Estado poderão comparecer ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer 
de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante enten-
dimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de 
relevância de seu Ministério. 
§2o — As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de infor-
mações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas 
referidas no caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no 
prazo de trinta dias, bem como a prestação de informa-
ções falsas (BRASIL, 1988).

Elas também são as responsáveis pela propositura de Ação Direta de Incons-
titucionalidade conforme o artigo 103, incisos II e III, da Constituição. Veja a 
redação do artigo: 

Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
I — o presidente da República; 
II — a mesa do Senado Federal; 
III — a mesa da Câmara dos Deputados” (BRASIL, 1988).

Agora você terá a oportunidade de estudar as comissões parlamentares. É 
preciso que você saiba que elas “são organismos constituídos em cada Câmara, 
compostos de número restrito de membros, encarregados de estudar e examinar 
as proposições legislativas e apresentar pareceres” (SILVA, 2010, p. 430).

Existem comissões permanentes e comissões temporárias. As comissões 
permanentes são as que subsistem através das legislaturas. São organizadas em 
função da matéria. Ou seja, são eleitos novos deputados e novos senadores, 
mas as comissões continuam a existir.

Veja citação da própria página da Câmara dos Deputados sobre o signi-
ficado das comissões caracterizadas como permanentes. 

São órgãos técnicos criados pelo Regimento Interno da 
Casa e constituídos de deputados(as), com a finalidade de 
discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas 
à Câmara. Com relação a determinadas proposições ou 
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projetos, essas comissões se manifestam emitindo opinião 
técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes de o 
assunto ser levado ao Plenário; com relação a outras pro-
posições elas decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem 
a necessidade de passarem elas pelo Plenário da casa. A 
composição parlamentar desses órgãos técnicos é renovada 
a cada ano ou sessão legislativa. Na ação fiscalizadora, 
as comissões atuam como mecanismos de controle dos 
programas e projetos executados ou em execução, a cargo 
do poder executivo. Essas comissões perduram enquanto 
constarem do regimento interno (BRASIL, 2014d).

Cito também para sua apreciação a relação das comissões permanentes 
atualmente existentes na Câmara dos Deputados. São elas (BRASIL, 2014d):

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural — CAPADR
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática — CCTCI
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania — CCJC
Comissão de Cultura — CCULT
Comissão de Defesa do Consumidor — CDC
Comissão de Desenvolvimento Urbano — CDU
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio — CDEIC
Comissão de Direitos Humanos e Minorias — CDHM
Comissão de Educação — CE
Comissão do Esporte — CESPO
Comissão de Finanças e Tributação — CFT
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle — CFFC
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Re-
gional e da Amazônia — CINDRA
Comissão de Legislação Participativa — CLP
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável — CMADS
Comissão de Minas e Energia — CME
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
— CREDN
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado — CSPCCO
Comissão de Seguridade Social e Família — CSSF
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico — CTASP
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Comissão de Turismo — CTUR
Comissão de Viação e Transportes — CVT.

Veja agora citação do Senado Federal sobre as comissões permanentes: 

Sua composição renova-se a cada dois anos, no início da 
primeira e da terceira sessão legislativa. A Comissão Di-
retora é constituída pelos membros da Mesa, enquanto as 
demais 11 comissões técnicas têm seus integrantes desig-
nados pelo presidente da Casa, por indicação dos líderes 
partidários, observando-se a participação proporcional 
das respectivas bancadas. Os componentes da Comissão 
Diretora, com exceção do presidente, podem fazer parte 
de comissão permanente. Ressalvada a Comissão Dire-
tora, as comissões permanentes podem criar, no âmbito 
de suas competências e por indicação de qualquer de seus 
integrantes, subcomissões permanentes e temporárias. 
Além da Comissão Diretora, as comissões permanentes, 
com o respectivo número de integrantes e de suplentes, 
são: Assuntos Econômicos (CAE) — 27; Assuntos Sociais 
(CAS) — 21; Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) — 23; 
Educação, Cultura e Esporte (CE) — 27; Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) 
— 17; Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) 
— 19; Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) — 19; 
Serviços de Infraestrutura (CI) — 23; Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) — 17; Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) — 17; e Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCT) — 17 (BRASIL, 2014e).

Já as comissões temporárias são comissões especiais que se extinguem com 
o término da legislatura ou antes dela, quando constituídas para opinar sobre 
determinada matéria, tendo preenchido os fins a que se destinavam.

Sobre as comissões temporárias, peço que você observe citação retirada 
da página da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2014f). Veja: 

São órgãos técnicos, criados pelo presidente da Câmara e, 
igualmente, constituídas de deputados(as), nas seguintes si-
tuações: Comissões Especiais — com a finalidade de emitir 
pareceres sobre proposições em situações especiais (PEC, 
Códigos etc.) ou oferecer estudos sobre temas específicos; 
Comissões Externas — para acompanhar assunto específico 
em localidade situada fora da sede da Câmara; Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) — destinadas a investigar 
fato determinado e por prazo certo. Todas elas se extin-
guem ao final da legislatura em que são criadas ou expirado 
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o prazo fixado quando da sua criação ou, ainda, alcançada 
a sua finalidade. As Comissões Temporárias ainda apreciam 
denúncias contra crimes de responsabilidade cometidos 
por presidente da República, vice-presidente da República 
ou ministro de Estado.

As comissões permanentes sobrevivem ao tempo; já as comissões tempo-
rárias são criadas para fins específicos, preenchidos seus objetivos elas deixam 
de produzir efeitos e são extintas. Se por ventura a legislatura se encerrar, elas 
também serão extintas.

Existem comissões compostas apenas por deputados, comissões compos-
tas apenas por senadores e comissões mistas que se formam de deputados 
e senadores.

Gostaria de destacar o papel das Comissões Parlamentares de Inquérito, que 
são comissões temporárias, destinadas a investigar fato certo e determinado. 
Elas estão regulamentadas pelo artigo 58, §3o, da Constituição Federal, pela Lei 
no 1.579/52, pela Lei no 10.001/2000 e pela Lei Complementar no 105/2001.

Observe atentamente a redação do artigo 58, §3o, da Constituição da 
República Federativa do Brasil: 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes 
de investigação próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, 
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante reque-
rimento de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, 
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para 
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores (BRASIL, 1988).

Os requisitos para a criação das Comissões Parlamentares de Inquérito são 
os seguintes:

1. Requerimento de 1/3 de seus membros de cada casa do Congresso 
Nacional

2. Indicação com precisão de fato determinado.

3. Indicação de prazo certo para o desenvolvimento dos trabalhos.

As comissões parlamentares de inquérito possuem os seguintes poderes:

 Convocar Ministros de Estado;

 Determinar as diligências que entender como necessárias;
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 Tomar depoimento de qualquer autoridade;

 Ouvir indiciados e testemunhas;

 Requisitar informações e documentos de órgãos públicos;

 Transportar-se para qualquer lugar em que considere necessário estar.

É interessante que você saiba que o Supremo Tribunal Federal, no jul-
gamento do HC (habeas corpus) 80.240/2001, determinou que, para que 
as comissões parlamentares de Inquérito pudessem ouvir um membro das 
comunidades indígenas, elas deveriam respeitar algumas regras, como você 
pode verificar abaixo:

 Deve ouvi-lo na própria área indígena.

 Em dia e hora combinados previamente.

 Presença de representantes da Funai.

 Presença de antropólogo especializado.

 As testemunhas são obrigadas a comparecer. A Comissão pode inclusive 
requisitar força policial para trazê-las à sua presença.

Embora as Comissões Parlamentares de Inquérito tenham poderes típicos de 
atividades judiciais, elas devem requisitar autorização judicial para determinar:

    Diligência de busca domiciliar: segundo o artigo 5o, inciso XI da Cons-
tituição a busca domiciliar somente é possível nos casos previstos pela 
Constituição. Leia a redação do artigo: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
[...]
XI — a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial 
(BRASIL, 1988).

Portanto, para determinar diligência de busca domiciliar, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito deverá requisitar autorização judicial, caso contrário não 
poderá fazê-lo.

    Quebra do sigilo das comunicações telefônicas (interceptação telefônica): 
Segundo o inciso XII, a quebra de sigilo das comunicações telefônicas é 
privativa do poder judiciário. Observe atentamente a redação desse inciso: 
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XII — é inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal 
(BRASIL, 1988).

    Ordem de prisão: a Comissão Parlamentar de Inquérito também não 
poderá determinar a prisão dos indiciados. Observe a redação do inciso, 
LXI da constituição: 

LXI — ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciá-
ria competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em lei. A exceção 
ocorre para caso de flagrante delito como, por exemplo, 
o crime de falso testemunho (BRASIL, 1988).

Segundo foi decidido no Mandado de Segurança no 23.452/2000, as delibe-
rações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que 
também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, 
mostram-se despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restrita de 
direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja 
adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.

Cito, para sua apreciação, a explicação dada pela própria página da Câ-
mara dos Deputados sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito. Observe 
atentamente: 

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) são tem-
porárias, podendo atuar também durante o recesso par-
lamentar. Têm o prazo de cento e vinte dias, prorrogável 
por até metade, mediante deliberação do Plenário, para 
conclusão de seus trabalhos. São criadas a requerimento 
de pelo menos um terço do total de membros da casa. No 
caso de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), 
é necessária também a subscrição de um terço do total de 
membros do Senado e será composta por igual número 
de membros das duas casas legislativas. As CPIs e CPMIs 
destinam-se a investigar fato de relevante interesse para a 
vida pública e para a ordem constitucional, legal, econô-
mica ou social do país. Têm poderes de investigação equi-
parados aos das autoridades judiciais, tais como deter-
minar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, 
requisitar de órgãos e entidades da administração pública 
informações e documentos, requerer a audiência de 
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deputados e ministros de Estado, tomar depoimentos de 
autoridades federais, estaduais e municipais, bem como 
requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive 
policiais. Além disso, essas comissões podem deslocar-se 
a qualquer ponto do território nacional para a realização 
de investigações e audiências públicas e estipular prazo 
para o atendimento de qualquer providência ou realiza-
ção de diligência sob as penas da lei, exceto quando da 
alçada de autoridade judiciária (BRASIL, 2014g).

Observe agora explicação dada pela página do Senado Federal sobre as 
Comissões Parlamentares de Inquérito:

Com poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, a CPI apura um fato determinado e por prazo 
certo. A CPI pode ser criada no âmbito de cada uma das 
casas, por requerimento de um terço dos respectivos par-
lamentares, ou do Congresso Nacional, por requerimento 
de um terço dos senadores e um terço dos deputados. A 
CPI pode convocar pessoas para depor, ouvir testemu-
nhas, requisitar documentos e determinar diligências, 
entre outras medidas. Ao final dos trabalhos, a comissão 
envia à mesa, para conhecimento do Plenário, relatório 
e conclusões. O relatório poderá concluir pela apresen-
tação de projeto de lei e, se for o caso, suas conclusões 
serão remetidas ao Ministério Público, para que pro-
mova a responsabilização civil e criminal dos infratores 
(BRASIL, 2014h).

É preciso que você saiba que as Comissões Parlamentares de Inquérito são 
essenciais para a defesa da democracia e para a própria fiscalização da coisa pública.

Considerando que a República Federativa do Brasil constitui-se em 
Estado democrático de direito e que a Constituição promulgada no 
ano de 1988 caracteriza-se como constituição cidadão, você considera 
o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, um órgão democrático?

Questões para reflexão
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 1. Você estudou que existem comissões que compõem a Câmara dos 
Deputados, comissões que compõem o Senado Federal e comissões 
que compõem o Congresso Nacional. Gostaria então que você assi-
nalasse a alternativa correta:

a) Todas as comissões da Câmara dos Deputados são permanentes.

b) Todas as comissões do Senado Federal são permanentes.

c) Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal existem 
comissões permanentes e temporárias.

d) Todas as comissões do Senado Federal são temporárias.

e) Todas as comissões da Câmara dos Deputados são temporárias.

 2. Tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados são órgãos 
essenciais ao funcionamento da democracia brasileira. Sobre eles, 
gostaria que você assinalasse a alternativa correta.

a)  O senado Federal é composto por representantes do povo, en-
quanto a Câmara dos Deputados é composta por representantes 
dos Estados.

b)  Os senadores da República são eleitos pelo sistema proporcional 
e os deputados federais são eleitos pelo sistema majoritário.

c) Os Senadores da República atuam em favor dos Municípios exis-
tentes na República Federativa do Brasil. Os deputados federais 
atuam como representantes dos Estados-membros.

d)  Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e caracterizam-
-se como representantes dos Estados e do Distrito Federal. Os 
deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional e são 
caracterizados como representantes do povo.

e)  Os senadores são eleitos pelo sistema proporcional e caracterizam-
-se como representantes do povo do estado pelo qual foram elei-
tos. Os deputados federais são eleitos pelo sistema majoritário e 
são caracterizados como representantes dos Estados que compõem 
a República Federativa do Brasil, assim como do Distrito Federal.

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Processo legislativo

Olá! Seja muito bem-vindo à Seção 2. Nela você terá a oportunidade de 
estudar o conceito de processo legislativo, as diversas espécies normativas 
existentes no Direito brasileiro, tais como as Emendas Constitucionais, as leis 
complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas.

Espero que o conteúdo desta seção possa colaborar com a construção do 
seu conhecimento.

2.1 Processo legislativo
Agora chegou o momento de você analisar o processo legislativo. Aqui você 

terá a oportunidade de analisar o conceito de processo legislativo, assim como 
conhecer as principais regras relativas a elaboração das espécies normativas.

Você pode conceituar processo legislativo como o conjunto de atos rea-
lizados pelos órgãos legislativos visando à formação das leis constitucionais, 
complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos.

A doutrina brasileira já discutiu se as regras básicas do processo legislativo 
são de observância compulsória aos Estados e municípios? Ou se elas apenas 
se aplicam à União?

Essa dúvida foi respondida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
no 1.060-3. Observe trecho da decisão: ADI 1.060-3 — Min Carlos Velloso: I. A 
jurisprudência do STF é no sentido da observância compulsória pelos Estados- 
-membros das regras básicas do processo legislativo federal, como, por exem-
plo, daquelas que dizem respeito à iniciativa reservada (CF, artigo 61, §1o) e 
com os limites do poder de emenda parlamentar (CF 63). Diversos precedentes.

As regras relativas ao processo legislativo estão previstas na Constituição do 
artigo 59 até o artigo 69 e também na Lei Complementar no 95/1998.

Com relação à numeração das leis, é preciso que você saiba que as Emen-
das Constitucionais tiveram sua numeração reiniciada com a promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A numeração das leis ordinárias, leis complementares e das leis delegadas 
segue com a série iniciada em 1946.

Você deve estar curioso para saber quais são as espécies normativas exis-
tentes no Direito brasileiro. Elas estão previstas no artigo 59 da Constituição 
que possui a seguinte redação: 
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O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I — emendas à Constituição; II — leis complementares; 
III — leis ordinárias; IV — leis delegadas; V — medidas 
provisórias; VI — decretos legislativos; VII — resolu-
ções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre 
a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis 
(BRASIL, 1988).

 Figura 2.2 Constituição de 1891

  Fonte:  Biblioteca do Senado (2014).

Agora você vai estudar o processo de Emenda Constitucional. Como você 
sabe, a Constituição é a norma superior, portanto, o constituinte originário 
estabeleceu um procedimento solene para sua modificação.

A Emenda Constitucional é, portanto, a modificação de certos pontos da 
constituição que o constituinte reformador acha necessário para atualizar o 
texto constitucional.
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Você deve estar curioso para saber quem possui iniciativa para deflagrar 
um processo de emenda constitucional. Essa regra está prevista no artigo 60 
da Constituição que possui a seguinte redação: 

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I — de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal; 
II — do Presidente da República; 
III — de mais da metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, 
pela maioria relativa de seus membros (BRASIL, 1988).

Portanto, um deputado sozinho não consegue apresentar uma proposta de 
Emenda Constitucional. Um senador sozinho também não conseguirá apresen-
tar tal proposta. A constituição exige que pelo menos um terço dos deputados 
ou senadores apresentem a proposta de Emenda Constitucional. Essa regra rígida 
foi criada justamente para proteger a constituição contra mudanças frequentes 
em seu texto.

O presidente da República também poderá apresentar proposta de emenda 
constitucional. Isso é possível, pois o presidente exerce no Brasil as funções de 
chefe de Estado e de chefe de governo, além de ser o chefe do Poder Executivo.

A hipótese de apresentação de Emenda Constitucional através da reunião 
de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação 
manifestando-se cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, ainda 
não foi colocada em prática, ou seja, desde a promulgação da Constituição de 
1988 ela nunca foi utilizada.

Veja a redação do artigo 60, §2o, da Constituição: “A proposta será discu-
tida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros” (BRASIL, 1988).

Portanto, para a provação de uma Emenda Constitucional exige-se aprovação por 
maioria qualificada de três quintos dos votos de cada casa do Congresso Nacional.

É necessário um interstício mínimo, ou seja, um intervalo mínimo entre os 
dois turnos de votação. No Senado Federal, esse intervalo é de 5 (cinco) dias. 
Na Câmara dos Deputados, o intervalo será de duas sessões entre as votações.

Observe a redação do artigo 60, §3o, da Constituição: “A emenda à Cons-
tituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem (BRASIL, 1988)”.
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O constituinte originário estabeleceu ainda algumas limitações ao poder 
de reforma constitucional.

Existem as chamadas limitações circunstanciais. Elas são relativas a deter-
minadas situações em que não poderá ocorrer a tramitação de propostas de 
Emendas Constitucionais. Observe a redação do §1o do artigo 60: “A Consti-
tuição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado 
de defesa ou de estado de sítio” (BRASIL, 1988).

Existe também um limitação procedimental prevista na Constituição. 
Observe a redação do artigo 60, §5o da Constituição: A matéria constante de 
proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

O artigo 60, §4o, estabelece limitações materiais, ou seja, limitações de 
conteúdo. Observe a redação do artigo: 

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
I — a forma federativa de Estado; 
II — o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III — a separação dos poderes; 
IV — os direitos e garantias individuais.

A doutrina defende, ainda, a existência de limitações implícitas, por exem-
plo, seria vedado ao constituinte reformador alterar o procedimento de modi-
ficação das emendas constitucionais.

Peço que você leia com muita atenção as considerações de Cleverton Cre-
monese de Souza (2007) sobre as emendas constitucionais: 

A Emenda Constitucional é o caminho normal que a 
Constituição Federal estabelece para a introdução de no-
vas regras e preceitos no texto constitucional. O estatuto 
supremo tem nesse instrumento do processo legislativo o 
meio apropriado para manter a ordem normativa superior 
adequada com a realidade e as exigências revisionistas 
que forem se manifestado. Consta na história romana que 
havia um deus de nome Janus, que tinha duas faces volta-
das em sentidos opostos (Janus Bifrons). Era ele o senhor 
das portas, com visão para o passado e para o futuro, 
para direita e para a esquerda, para a paz e para a guerra, 
rio acima e rio abaixo. Para uma melhor compreensão, 
podemos dizer que assim é a Emenda Constitucional. 
Bifronte. Olhada de um lado, ela é a própria Constituição 
modificada, mas, se observada por outro ângulo, ela se 
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subordina à Constituição, podendo ser invalidada se não 
estiver de acordo com os ditames constitucionais. Temos 
que ter em mente que não só pelas Emendas Constitu-
cionais a Constituição Federal pode ser alterada. Com 
o desenvolvimento progressivo da jurisprudência e da 
doutrina, dos usos e costumes, os conceitos expressos 
na Lei Maior são alterados, sem a necessidade de alte-
ração do texto constitucional. As leis hierarquicamente 
inferiores também, de certa forma, por regularem texto 
constitucional, como longa manus da própria Constitui-
ção, também refletem alterações no berço constitucional. 
A Constituição Federal não é um sistema fechado e, por 
consequência, sofre efeitos externos, emanados do povo. 
Quando esses efeitos acabam por ocasionar uma mutação 
mais intensa, que recai sobre o texto constitucional, as 
emendas constitucionais entram em ação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, desde a sua promulgação, 
sofreu mais de 70 (setenta) Emendas Constitucionais tendo o seu conteúdo ao 
longo dos anos alterado de forma substancial em razão dessas modificações.

Agora quero conversar com você sobre a diferença existente entre lei com-
plementar e lei ordinária. Geralmente são estabelecidas duas diferenças entre 
elas: a diferença material e a diferença formal.

Primeiro vamos analisar a diferença material. Ela existe, pois as leis comple-
mentares possuem previsão específica no texto constitucional, ou seja, apenas 
aquelas matérias em que a Constituição dispõe que devem ser regulamentadas 
por lei complementar é que o serão. Cito para sua apreciação alguns exemplos.

Veja por exemplo a redação do artigo 7o, inciso I, da Constituição: 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
I — relação de emprego protegida contra despedida arbi-
trária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 
que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos (BRASIL, 1988).

Observe também a redação do artigo 14, §9o, da Constituição: 

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante: Lei complementar que 
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, 
a moralidade para exercício de man-dato considerada vida 
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pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade 
das eleições contra a influência do poder econômico ou 
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta (BRASIL, 1988).

Ou seja, sempre que for caso de lei complementar existirá previsão espe-
cífica no texto constitucional.

Já com relação à lei ordinária não existe tal previsão específica. Ou seja, a 
lei ordinária versará sobre qualquer assunto menos aqueles que forem objeto 
de lei complementar ou de outra espécie normativa (como o caso das Emendas 
Constitucionais).

A diferença formal é relativa ao fato de ser necessária aprovação por maioria 
absoluta para que uma lei complementar possa ser promulgada e publicada.

Já para a lei ordinária, o quórum de aprovação é de maioria simples.

Você deve estar ansioso para saber se existe hierarquia entre lei complemen-
tar e lei ordinária. É preciso que você saiba eu esse é um assunto que já foi muito 
discutido na doutrina jurídica brasileira e que existem dois posicionamentos.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, um dos grandes constitucionalistas do 
direito brasileiro, afirma que sim, existe hierarquia entre lei complementar e 
lei ordinária. Ele acredita que as leis complementares são superiores às leis 
ordinárias, pois o quórum para sua provação é mais rígido.

Já Luiz Alberto David Araujo, outro constitucionalista importante, afirma 
que não existe hierarquia entre lei complementar ordinária, pois o que existe é 
apenas uma distinção de matéria. A lei complementar tem previsão específica 
e a lei ordinária não.

Como existem divergências entre os autores, temos que recorrer ao Poder 
Judiciário. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre esse assunto e 
decidiu que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. 

Segundo o Professor Andre Alencar (2011, p. 1): 

O próprio nome “Leis complementares” dá ideia de que 
esta espécie normativa prevista no Texto Constitucional 
visa complementá-lo, não no sentido de integrá-lo como 
as Emendas Constitucionais fazem e sim no sentido de 
especificá-lo, detalhar matérias de grande importância 
para o Constituinte Originário. A lei complementar trata 
de matérias que o legislador constituinte alçou a uma 
regulamentação mais rígida em face de sua importância, 
exigindo assim, teoricamente, uma mais detida análise 
para sua elaboração. O legislador terá que tratar da 
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matéria com mais cautela do que na feitura de outras 
normas infraconstitucionais, dada a maior repercussão 
que pode trazer. As matérias já têm sua previsão básica 
traçada no texto da Constituição e cabe agora ao legis-
lador, mediante um procedimento (processo legislativo) 
diferenciado e mais dificultoso que o das leis ordinárias, 
detalhar a vontade constitucional.

Peço que você leia atentamente o trecho de julgamento proferido pelo 
ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal brasileiro: 

Conflito entre legislação local e lei complementar de 
normas gerais em matéria tributária. [...] Nem toda con-
traposição entre lei ordinária e lei complementar se 
resolve no plano constitucional. Entre outras hipóteses, 
a discussão será de alçada constitucional se o ponto a 
ser resolvido, direta ou incidentalmente, referir-se à exis-
tência ou inexistência de reserva de lei complementar 
para instituir o tributo ou estabelecer normas gerais em 
matéria tributária, pois é a Constituição que estabelece 
os campos materiais para o rito de processo legislativo 
adequado. Num segundo ponto, é possível entrever ques-
tão constitucional prévia no confronto de lei ordinária 
com lei complementar, se for necessário interpretar a 
lei complementar à luz da Constituição para precisar-
-lhe sentido ou tolher significados incompatíveis com a 
Carta (técnicas da interpretação conforme a Constitui-
ção, declaração de inconstitucionalidade sem redução 
de texto e permanência da norma ainda constitucional) 
(RE 228.339-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julga-
mento em 20-4-2010, Segunda Turma, DJE de 28-5-2010.) 
(A CONSTITUIÇÃO..., 2014).

Veja também trecho de decisão proferida pelo Ministro Celso Mello do 
supremo Tribunal Federal: 

Só cabe lei complementar, no sistema de direito positivo 
brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição 
por norma constitucional explícita. A especificidade do 
Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja existên-
cia se projeta num domínio institucional absolutamente 
diverso daquele em que se insere o MPU, faz com que a 
regulação de sua organização, a discriminação de suas 
atribuições e a definição de seu estatuto sejam passí-
veis de veiculação mediante simples lei ordinária, eis 
que a edição de lei complementar é reclamada, no que 
concerne ao Parquet, tão somente para a disciplinação 
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normativa do Ministério Público comum (CF, artigo 128, 
§5o).” (ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 
26-5-1994, Plenário, DJ de 19-12-1994.) No mesmo sen-
tido: ADI 2.010-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 
em 30-9-1999, Plenário, DJ de 12-4-2002; ADI 2.028-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 11-11-1999, 
Plenário, DJ de 16-6-2000 (A CONSTITUIÇÃO..., 2014).

Sobre o procedimento de elaboração das leis, peço que você efetue, com 
muita atenção, a leitura de texto de Rodolfo Rosa Telles Menezes (2012): 

Podemos dividir esse processo em três fases: iniciativa, 
constitutiva e complementar. A fase da iniciativa é a que 
deflagra o início de todo procedimento, sendo necessário 
que seja preenchido os requisitos previstos na CRFB/88, 
juntamente com os previstos na Lei Complementar no 95. 
Podemos ter os seguintes tipos de iniciativas: geral, con-
corrente, privativa, popular, conjunta e a proposta pela 
maioria absoluta de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional (artigo 67 CRFB/88). Tanto a lei complementar 
quanto a lei ordinária seguem essas regras de iniciativa. 
Não há diferenças de iniciativa. Dessa forma, elas têm 
a mesma possibilidade de origem. A segunda fase, a 
constitutiva, é a que tem maiores diferenças entre ambas. 
Nessa, teremos a atuação do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo. O primeiro irá discutir e votar. O segundo irá 
sancionar ou vetar o projeto de lei. O poder legislativo, 
por representar o povo (Câmara dos Deputados) e os 
Estados (Senado), irá trabalhar os anseios da sociedade, 
devendo os seus representantes deliberar sobre os inte-
resses naquele momento histórico. No Brasil, no âmbito 
federal, temos o bicameralismo, composto pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal. Todo processo 
legislativo federal, dessa forma, deve ter apreciação em 
ambas as casas. O processo será iniciado em uma casa 
e será revisto pela outra. A casa iniciadora dependerá de 
quem propôs a iniciativa da lei. A casa iniciadora nor-
malmente é a Câmara os Deputados e a casa revisora, o 
Senado Federal. Quando a iniciativa for proposta por um 
senador ou por uma comissão do Senado, teremos exce-
ção à regra acima, devendo a casa iniciadora ser o Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados, a casa revisora. Pri-
meiramente, o projeto de lei passará, dentro das casas do 
Congresso, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
que tem o dever de analisar sobre a constitucionalidade 
da norma. Em seguida, esse projeto será encaminhado 
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a uma das Comissões Temáticas que emitirá um parecer 
sobre o assunto. Esse procedimento se repetirá tanto na 
casa iniciadora quanto na casa revisora. Após o projeto ter 
passado pelo crivo inicial das comissões de determinada 
casa, será enviado ao plenário para discussão e votação, 
sendo necessário um quorum mínimo para instalação da 
Sessão, bem como um quorum mínimo para aprovação 
da norma, sendo este último, variável de acordo com a 
norma jurídica a ser editada. O Regimento Interno da 
Casa, em alguns casos específicos, tem autorizado as 
Comissões Temáticas aprová-los sem a participação do 
Plenário, desde que não seja interposto recurso por um 
décimo da casa. O passo seguinte, se a norma for apro-
vada, será o encaminhamento a casa revisora, que seguirá 
um procedimento similar ao anteriormente descrito. Em 
qualquer das casas, se o projeto de lei for rejeitado, será 
arquivado. Mas, se for aprovado em ambas, seguirá para 
a terceira fase. Caso seja emendado na casa revisora, esse 
ponto será apreciado novamente pela Casa Iniciadora. Na 
última fase, a constitutiva, haverá a deliberação do chefe 
do Poder Executivo. Ele poderá sancionar ou vetar o pro-
jeto de lei total ou parcialmente. Sancionado, o projeto de 
lei passará para a fase complementar. Mas se for vetado, 
deverá ser enviado ao Congresso Nacional para que este 
aprecie em sessão conjunta o veto, podendo derrubá-lo 
por voto da maioria absoluta, em escrutínio secreto. Caso 
seja derrubado, o projeto de lei deverá ser reenviado ao 
presidente da República para ser promulgado. A fase com-
plementar será dividida em promulgação e publicação. 
A promulgação atestará a validade e a executoriedade 
da lei. A publicação será após a promulgação e tem o 
condão de dar vigência à norma jurídica, levando-a a 
conhecimento de todos.

Perceba que o procedimento especificado na legislação brasileira para a 
produção das leis é bem complexo, por isso é de fundamental importância a 
participação dos cidadãos nesse processo, para evitar a promulgação e publi-
cação de leis ruins.

É interessante que você saiba que o Direito brasileiro permite a elaboração 
de projetos de iniciativa popular.

Observe a redação do artigo 61 da Constituição da República Federativa 
do Brasil: 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Depu-
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tados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao procurador-peral da Repú-
blica e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§1o — São de iniciativa privativa do presidente da Repú-
blica as leis que: 
I — fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II — disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tri-
butária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos territórios; 
c) servidores públicos da União e territórios, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposenta-
doria; Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, 
de 1998) 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da União, bem como normas gerais para a orga-
nização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da adminis-
tração pública, observado o disposto no artigo 84, VI (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001) 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remu-
neração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída 
pela Emenda Constitucional no 18, de 1998) 
§2o — A iniciativa popular pode ser exercida pela apre-
sentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles” (BRASIL, 1988).

O projeto de iniciativa popular, nos termos da Constituição da República 
Federativa do Brasil, deverá ser apresentado na Câmara dos Deputados e ser 
assinado por no mínimo um por cento do eleitorado nacional, distribuído em 
pelo menos cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
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Perceba que a Constituição traz exigências severas para a aprovação de 
projetos de iniciativa popular. Reunir um por cento do eleitorado nacional não 
é tarefa fácil.

Além disso, são impostas muitas restrições, por exemplo, não está expressa-
mente permitida a apresentação de propostas de Emenda Constitucional através 
de projeto de iniciativa popular.

Também não está prevista a chamada iniciativa direta. Ela consiste na 
possibilidade dada aos cidadãos de apresentar um projeto de lei e submetê-lo 
diretamente à análise do povo, sem passar pelos órgãos legislativos. Essa opção 
existe nos Estados Unidos da América.

Aqui na República Federativa do Brasil também não existe o veto popular. 
Ele é um mecanismo disponível aos cidadãos para vetarem leis que considerem 
inconstitucionais ou prejudiciais ao interesse público. Esse mecanismo existe 
nos Estados Unidos da América.

Chegou o momento de você estudar as chamadas leis delegadas. Segundo 
Luiz Alberto David Araujo: “Trata-se da possibilidade de o Poder Executivo pedir 
ao legislativo delegação para legislar sobre determinados assuntos”.

O procedimento para a elaboração das leis delegadas é bem simples. O 
presidente da República deve solicitar ao Poder Legislativo autorização para 
legislar sobre um determinado assunto. Observe a redação do caput do artigo 
68 da constituição: “As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da Repú-
blica, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional” (BRASIL, 1988).

A apreciação do Congresso Nacional ocorrerá através de resolução que 
especificará o conteúdo da delegação e os termos do seu exercício. Observe 
a redação do §2o do artigo 68 da Constituição: “A delegação ao presidente da 
República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará 
seu conteúdo e os termos de seu exercício” (BRASIL, 1988).

Alguns assuntos não poderão ser objeto de lei delegada: 

Art 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente 
da República, que deverá solicitar a delegação ao Con-
gresso Nacional. 
§1o — Não serão objeto de delegação os atos de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional, os de compe-
tência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a 
legislação sobre: 

Book_Direito_Publico.indb   75 7/29/14   11:46 AM



76 D I R E I T O  P Ú B L I C O

I — organização do Poder Judiciário e do Ministério Pú-
blico, a carreira e a garantia de seus membros; 
II — nacionalidade, cidadania, direitos individuais, po-
líticos e eleitorais; 
III — planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

Segundo Lincoln Nolasco (2014): 

O procedimento legislativo especial da lei delegada 
encontra-se rigorosamente demarcado pela Constituição 
Federal, cujas normas são de observância obrigatória na 
criação dessa espécie normativa primária. O presidente 
da República solicitará ao Congresso Nacional a dele-
gação denominada iniciativa solicitadora. A iniciativa 
solicitadora é um ato exclusivo e discricionário do chefe 
do Poder Executivo. Isto é, nenhuma outra autoridade, 
ou órgão do Estado poderá exercê-la, sob pena de ferir 
a Constituição. O assunto a ser regulamentado deve ser 
indicado pelo presidente da República. Essa solicitação 
indicará o assunto referente à lei a ser editada. Uma vez 
encaminhada a solicitação ao Congresso Nacional, esta 
será submetida à votação pelas casas do Congresso Na-
cional, em sessão bicameral conjunta ou separadamente, 
devendo ser aprovada em maioria simples, através de 
resolução. O presidente da República não tem direito 
à delegação, ficando a cargo do Congresso Nacional a 
decisão política de anuir ou não ao pedido. O ato correto 
de delegação é resolução, que não pode ser substituída 
nem por ato mais complexo ou mais rígido como a lei 
ordinária. A referida resolução deverá especificar as re-
gras sobre seu conteúdo e os termos de seu exercício, tais 
como o termo de caducidade da habilitação, as linhas 
gerais da lei, o período de vigência, entre outras. A de-
legação tem caráter temporário e não poderá ultrapassar 
a legislatura, sob pena de abdicação ou renúncia ao Po-
der Legislativo na sua função constitucional, o que não 
é permitido. Além disso, a deliberação tomada por um 
Congresso não poderá vincular o seguinte. Em razão da 
irrenunciabilidade da função legislativa, mesmo durante 
o prazo concedido ao presidente da República para edi-
tar a lei delegada, o Congresso Nacional disciplinará a 
matéria por meio de lei ordinária. Poderá, ainda, revogar 
a delegação. A resolução deve fixar se o presidente da 
República poderá editar mais de uma lei sobre o assunto 
objeto da mesma. Salienta-se que o silêncio na resolução 
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implica a proibição de mais de uma lei, sendo o ato de 
elaboração da lei consumativo e exaustivo. Há entendi-
mento contrário, no sentido de que, no silêncio, poderá 
o presidente da República editar quantas leis entender 
necessário, desde que, dentro do prazo estabelecido na 
resolução. Observa-se que esta resolução está sujeita 
autonomamente a controle de constitucionalidade. A 
eventual declaração de inconstitucionalidade da resolu-
ção eiva de inconstitucionalidade também a lei delegada 
baseada nela. O presidente da República não é obrigado 
a editar a lei para a qual obteve a resolução delegatória. 
Esta o habilita a legislar, porém não o obriga a tanto.

É preciso que você saiba que as leis delegadas não tem sido muito utilizadas 
na República Federativa do Brasil, pois existe uma medida muito mais rápida e 
eficaz: a chamada medida provisória, e é sobre ela que conversaremos agora.

A possibilidade de edição de medida provisória está prevista no artigo 62 da 
Constituição da República Federativa do Brasil que possui a seguinte redação: 
“Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional” (BRASIL, 1988).

Você deve ter percebido que a Constituição estabeleceu que, em caso de rele-
vância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. 
Então é preciso conceituar o que significa relevância e o que significa urgência.

A relevância caracteriza-se pelo interesse público. Ou seja, matérias rele-
vantes são aquelas de interesse de todos, ou de interesse do Estado. 

A urgência faz referência a assuntos que não podem ser deixados para 
depois, ou seja, exigem rapidez. Se aquele assunto não for regulamentado, 
isso poderá causar terríveis consequências para o governo brasileiro ou para a 
sociedade brasileira.

O início da votação da apreciação das medidas provisórias deve ocorrer 
na Câmara dos Deputados, portanto, o Senado Federal será a casa revisora.

As medidas provisórias têm um prazo de validade de 60 (sessenta) dias pror-
rogáveis por igual período. Veja a redação do §3o do artigo 60 da Constituição: 

As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§11 
e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, 
nos termos do §7o, uma vez por igual período, devendo 
o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes (BRASIL, 1988).
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A prorrogação está prevista no artigo 60, §7o. Veja a redação: “Prorrogar-
se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, 
no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 
encerrada nas duas casas do Congresso Nacional” (BRASIL, 1988).

Alguns assuntos não podem ser objeto de medida provisória. Observe aten-
tamente a redação do artigo 62, §1º, da Constituição: 

É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001);
I — relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 
políticos e direito eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Pú-
blico, a carreira e a garantia de seus membros; 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento 
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o pre-
visto no artigo 167, §3o; 
II — que vise a detenção ou sequestro de bens, de pou-
pança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
III — reservada a lei complementar; 
IV — já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 
presidente da República (BRASIL, 1988).

A Constituição ainda determina que se a medida provisória não for analisada 
dentro do prazo de quarenta e cinco dias, ela entrará em regime de urgência. 
Observe a redação do artigo: 60, §6o: 

Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta 
e cinco dias contados de sua publicação, entrará em 
regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das 
casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que 
se ultime a votação, todas as demais deliberações legisla-
tivas da casa em que estiver tramitando (BRASIL, 1988).

É proibida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que 
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

Segundo Luiz Claudio Portinho Dias (1998, p. 1): 

Fechando os olhos à realidade e fazendo tábula rasa do 
Texto Constitucional, os governantes têm praticado ver-
dadeiros despautérios no uso da medida provisória. O 
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mecanismo legiferante tem sido utilizado para situações 
sem a mínima urgência e, muito menos, relevância, como 
para autorizar comendas e conceder isenções. Em outros 
casos, tem servido aos propósitos nada elogiáveis de 
proibir a concessão de liminares em processos judiciais, 
confiscar o dinheiro do povo e suprimir direitos consoli-
dados por legislações amplamente debatidas na sociedade 
e no Congresso Nacional. E, na quase unanimidade dos 
casos, o que é para ser provisório se torna definitivo, 
vigorando infinitamente no tempo, através de sucessivas 
e indefinidas reedições, sem que haja a necessária sub-
missão ao crivo do Poder Legislativo (artigo 62 da CF/88). 
A política legislativa adotada pelo Governo Federal, sem 
dúvida, não está respaldada pelos ditames e princípios 
de nosso e dos demais sistemas constitucionais moder-
nos. Tem respaldo apenas como bem observou o Prof. 
Celso Antônio Bandeira de Mello — em “interpretações 
kafkanianas” que sempre aparecem quando se trata de 
fornecer amparo para abusos do Executivo.

As medidas provisórias são de fundamental importância para a governa-
bilidade, entretanto nem sempre os governantes têm conseguido dar um uso 
adequado a elas.

Muitas vezes, os requisitos de urgência e relevância não têm sido respeitados 
de forma adequada pelos mais diversos governos, entretanto, nos últimos anos, 
principalmente em virtude de alterações que foram realizadas no Constituição 
da República Federativa do Brasil, é possível sentir uma melhora na forma com 
que o Poder Executivo e o Poder Legislativo tratam a questão.

O problema das medidas provisórias é que o seu mau uso poderá levar a 
um governo autoritário ou ditatorial, pois não terá a participação adequada 
do poder legislativo.

Por fim, precisamos conversar sobre o decreto legislativo e sobre as resolu-
ções. Você deve saber que a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 fala muito pouco sobre essas duas espécies normativas.

O decreto legislativo é a espécie normativa que deverá constar decisões 
emitidas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, se o Congresso Nacional 
aprovar a participação do Brasil em um tratado internacional, essa aprovação 
será expressa através de decreto legislativo.

Já as resoluções se limitam aos assuntos de interesse interno do Congresso 
Nacional, como, por exemplo, concessões de licenças a deputados ou senadores.
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Embora os Tratados Internacionais não estejam previstos entre as espécies 
normativas do artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil, acho 
interessante conversar um pouco com você sobre o procedimento necessário 
para sua aprovação. 

Para isso, considero necessário lhe passar o conceito de tratado internacional. 
Segundo Francisco Rezek (2008, p. 14), “todo acordo formal concluído entre 
pessoas jurídicas de Direito internacional público, e destinado a produzir efeitos 
jurídicos”.

O tratado é um acordo formal, pois ele necessariamente deve ser celebrado 
por escrito. No Direito civil, existe a possibilidade de os contratos serem táci-
tos ou verbais; no caso dos tratados internacionais, eles são necessariamente 
celebrados por escrito.

É interessante que você saiba que existe um tratado internacional que 
determina regras que devem ser seguidas pelos países para celebrar outros tratados 
internacionais. Trata-se da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 
que foi concluída em 23 de maio de 1969, mas que somente foi promulgada na 
República Federativa do Brasil em 14 de dezembro de 2009.

A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados estipula que: “1. Para 
os fins da presente Convenção: a) tratado significa um acordo internacional 
concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer 
conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, 
qualquer que seja sua denominação específica” (BRASIL, 2009).

O tratado é um acordo concluído, pois existe todo um procedimento in-
ternacional necessário para sua aprovação. Existe uma fase de negociação em 
que os representantes do Estado debatem qual será o texto do futuro tratado. 
Existe a fase da assinatura, que confirma a existência da negociação. Poste-
riormente, o tratado é encaminhado para o chefe do Poder Executivo (no caso 
da República Federativa do Brasil, ao presidente da República) para análise. 
O presidente encaminha para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional 
aprovar, o presidente poderá ratificar o tratado. A ratificação é a confirmação 
da vontade do Estado em participar do Tratado Internacional. Após a ratificação 
dos países pactuantes ou do quórum mínimo, o tratado poderá ser promulgado 
e publicado e poderá entrar em vigor.

O procedimento que nós vamos estudar é aquele relativo à aprovação do 
congresso nacional.
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A fase da aprovação do Congresso Nacional começa com uma mensagem 
do presidente da República.

Você deve estar curioso para saber a quem essa mensagem deverá ser 
encaminhada. A mensagem do presidente da República será encaminhada ao 
Congresso Nacional.

Qual o conteúdo da mensagem do presidente da República encaminhada 
ao Congresso Nacional?

Ela contém o inteiro teor do projeto de tratado e uma breve exposição de 
motivos das razões para que a República Federativa do Brasil possa participar 
do acordo internacional.

Chegando no Congresso Nacional, a mensagem deverá ser encaminhada à 
Câmara dos Deputados. Lá, passará por pelo menos duas comissões: a Comissão 
de Constituição e Justiça e a Comissão de Relações Exteriores. Dependendo do 
assunto do pacto, poderá ainda passar por outras comissões.

Após passar por essas comissões, o projeto de tratado deverá ser levado a 
discussão e votação no plenário. O quórum para aprovação no plenário é de 
maioria simples.

Aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de tratado in-
ternacional será encaminhado ao Senado Federal.

No Senado Federal, o projeto de tratado internacional deverá passar pela 
Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Relações Exteriores e 
por outras comissões relativas ao tema do tratado.

Após passar por essas comissões, deverá ser levado a votação no plenário. 
Se for aprovado, também por maioria simples, deverá ser expedido um decreto 
legislativo que vai caracterizar a aprovação do tratado pelo Congresso Nacional.

Após a aprovação do Congresso Nacional, o presidente da República poderá 
ratificar o tratado internacional.

Perceba que aprovar um tratado na República Federativa do Brasil não é 
tarefa das mais fáceis, pois as exigências legais e procedimentais fazem com 
que todo o processo possa ser excessivamente longo.

No caso de tratados internacionais relativos a direitos humanos, o procedi-
mento deverá seguir o disposto no artigo 5o, §3o, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Observe a redação do artigo:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 
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direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: §3o Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(BRASIL, 1988).

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Com Defi-
ciência foi aprovada no rito do §3o, artigo 5o, da Constituição.

A seguir, para sua apreciação, na Figura 2.3 ilustra um sinal utilizado na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), para pessoas com deficiência auditiva:

Figura 2.3 Linguagem de sinais

Fonte:  Ryan Cartes/Shutterstock (2014).

Os tratados sobre direitos humanos tem status de Emenda Constitucional, 
entretanto, existe um grave conflito jurídico envolvendo os demais tratados 
aceitos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o assunto, veja as considerações de Carina de Oliveira Soares (2014): 

Diante de um conflito entre um tratado internacional 
e a Constituição, considera-se a primazia desta última 
visando à preservação da autoridade da Lei Fundamen-
tal do Estado, ainda que isto resulte na prática de um 
ilícito internacional. Tal primado da Constituição não 
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está expresso diretamente na Constituição brasileira, mas 
pode ser apreendido dos artigos que determinam que os 
tratados, assim como as demais normas infraconstitucio-
nais, encontram-se sujeitos ao controle de constituciona-
lidade. As maiores discussões surgem dos conflitos entre 
tratados e leis internas infraconstitucionais. Nessa situação 
específica, muitos países como França e Argentina, por 
exemplo, garantem a prevalência dos tratados. No caso 
brasileiro, havendo conflito entre um tratado e uma lei 
infraconstitucional, levando em consideração que ambos 
estão no mesmo nível hierárquico, adota-se a regra da ‘lei 
posterior derroga a anterior’. Sendo assim, havendo um 
conflito entre uma lei anterior à promulgação do tratado e 
o próprio tratado, prevalece o tratado. Na situação inversa, 
qual seja, um conflito entre tratado e lei posterior, prevalece 
a lei posterior, independentemente das consequências pelo 
descumprimento do tratado no plano internacional. Esse 
sistema paritário que equipara juridicamente o tratado à 
lei federal vigora na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) desde 1977, quando do julgamento pelo 
Supremo do Recurso Extraordinário 8004. É possível 
falar em verdadeiro retrocesso nesse posicionamento 
adotado pelo Supremo, uma vez que modificou a tese 
anterior de primado do Direito Internacional frente ao 
Direito interno sem levar em consideração que os tratados 
internacionais possuem uma forma própria de revogação 
(a denúncia), nem o fato de que o descumprimento interno 
de um compromisso assumido externamente acarreta a 
responsabilidade internacional do Estado, além de outras 
graves consequências no plano político internacional. Na 
doutrina brasileira existem juristas que defendem o status 
supralegal dos tratados e outros que defendem a supra-
constitucionalidade dos mesmos alegando que os tratados 
possuem força obrigatória e vinculante e só podem ser reti-
rados do ordenamento interno por meio da denúncia — ato 
que implica na retirada do Estado de determinado tratado 
internacional. A jurisprudência, todavia, adota a teoria da 
paridade entre tratado internacional e a legislação federal.

O conflito existente entre tratados internacionais, Constituição e demais espécies 
normativas ocorre principalmente em virtude do fato de o constituinte brasileiro 
não ter especificado, em todos os casos, sua hierarquia no cenário internacional.

Espero que eu possa ter colaborado com a construção do seu conhecimento. 
Tenho certeza de que você será um excelente profissional e que fará muito 
sucesso em sua vida.

Book_Direito_Publico.indb   83 7/29/14   11:46 AM



84 D I R E I T O  P Ú B L I C O

Acesse <http://www.planalto.gov.br> para ter acesso gratuito a toda a legislação atualmente 
em vigor na República Federativa do Brasil.

Para saber mais

Considerando que a Constituição brasileira determinou um procedi-
mento especial para as propostas de Emenda Constitucional e consi-
derando que a Constituição de 1988 já foi emendada mais de setenta 
vezes, gostaria que você refletisse sobre se seria possível tornar o pro-
cedimento para a aprovação de emendas constitucionais ainda mais 
difícil, ou se o sistema atual está bom.

Questões para reflexão

 1. Sobre as leis complementares e as leis ordinárias, assinale a alternativa 
correta:

a) As leis ordinárias são instrumentos normativos superiores às leis 
complementares, pois são hierarquicamente superior.

b)  Segundo o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do 
Brasil, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.

c) Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.

d) As leis ordinárias são superiores à Constituição, mas inferiores às 
leis complementares.

e) As leis complementares são superiores a constituição, mas infe-
riores às leis ordinárias.

 2. Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa correta:

a) O presidente da República poderá editar medidas provisórias 
sobre qualquer assunto.

Atividades de aprendizagem
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b) O presidente do Senado Federal poderá editar medidas provisórias 
sobre qualquer assunto.

c) As medidas provisórias poderão ser editadas pelo presidente da 
República em caso de relevância e urgência.

d) Na República Federativa do Brasil, as medidas provisórias são 
proibidas.

e) As medidas provisórias são superiores à Constituição.

Como foi estudado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 já foi emendada mais de 70 vezes, por isso é necessário que o cida-
dão brasileiro preste bastante atenção e leia com frequência a Constituição 
para saber o conteúdo das novas Emendas Constitucionais.

Fique ligado!

 

1. Você acredita que o processo legislativo no Brasil é muito com-
plexo? Ele precisa ser simplificado?

2. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária?

3. Você acredita que a Constituição brasileira tem sido retalhada 
pelas inúmeras propostas de Emenda Constitucional?

Questões para reflexão
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 1. Qual o procedimento para aprovação de tratados internacionais?

 2. O que é processo legislativo?

 3. Qual a estrutura do Congresso Nacional brasileiro?

 4. O que são comissões permanentes?

 5. Quais são os limites impostos às emendas constitucionais?

Atividades de aprendizagem da unidade

O Poder Legislativo é essencial para o bom funcionamento de uma so-
ciedade democrática. Sem ele, corremos um risco altíssimo de termos de 
nos submeter a regimes ditatoriais e autoritários.

As funções básicas do Poder Legislativo são legislar, ou seja, criar leis 
válidas para todos e fiscalizar o uso dos recursos públicos e a própria 
administração pública como um todo.

Embora ainda existam muitos problemas que precisam ser resolvidos, 
é preciso que você saiba que no aspecto formal o Poder Legislativo bra-
sileiro está bem organizado e estruturado de forma que os instrumentos 
necessários para a boa fiscalização da coisa pública estejam disponíveis 
aos congressistas.

Para concluir o estudo da unidade
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 Seção 1: Características e competências do Poder 
Executivo

A seção 1 contém as características e competências do 
Poder Executivo, tanto na União quanto nos Estados, 
Distrito Federal e municípios. Abordamos a função 
administrativa e órgãos da administração, bem como 
a conceituação de administração direta e indireta 
e, por fim, a composição dos principais órgãos da 
administração direta federal, estadual e municipal. 

 Seção 2: Características e competências do Poder 
Judiciário

Na seção 2 estão dispostas as principais caracterís-
ticas e competências do Poder Judiciário. Iniciamos 
com a explanação da função jurisdicional e o acesso 
à justiça, em seguida virá a organização do Poder 
Judiciário brasileiro. Os temas seguintes são a justiça 

Objetivos de aprendizagem: Esta unidade tem como objetivo 
apresentar e esclarecer para os acadêmicos as características e 
competências do Poder Executivo e do Poder Judiciário.

Características e 
competências dos 
Poderes Executivo e 
Judiciário

Unidade 3

Carla Moser
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federal e estadual, a justiça especializada e os princi-
pais órgãos do judiciário, como o Supremo Tribunal 
Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior 
Tribunal de Justiça. 

 Seção 3: Órgãos Auxiliares do Poder Judiciário

Nesta seção, você, acadêmico(a), terá informações 
acerca dos órgãos auxiliares do Poder Judiciário. 
Apresentaremos características, competências e atri-
buições do Ministério Público, da Advocacia Geral da 
União e das Defensorias Públicas.

Book_Direito_Publico.indb   90 7/29/14   11:46 AM



C a r a c t e r í s t i c a s  e  c o m p e t ê n c i a s  d o s  P o d e r e s  E x e c u t i v o  e  J u d i c i á r i o  91

Introdução ao estudo

A Constituição Federal (CF) é a base de um Estado de direito e da democra-
cia. Buscamos na CF os princípios que regem o direito Público, em especial os 
que se referem ao conteúdo desta unidade.

Você sabe como o Poder Executivo da União, Estados, Distrito Federal e 
municípios se organiza? Quais as características e quem é o responsável por 
esse poder? Essas são algumas das questões que vamos abordar no transcorrer 
do nosso trabalho. O Executivo interfere em nossas vidas porque está direta-
mente ligado à execução das políticas públicas.

A função administrativa e os órgãos da administração serão apresentados 
para que você compreenda como este poder realiza suas atividades fins atra-
vés da estrutura da administração pública. Ressaltaremos a diferença entre a 
desconcentração e a descentralização dos serviços públicos através da admi-
nistração pública direta e indireta.

O Poder Judiciário é indispensável quando nos deparamos com conflitos de 
interesses em determinadas situações pessoais ou coletivas. Aplicar a legislação 
para solucionar conflitos é sua finalidade. Auxiliado por alguns órgãos do Poder 
Executivo nos aproxima do caminho tortuoso do acesso à justiça.

Caro(a) acadêmico(a), a Unidade 3 deste caderno será apresentada com a 
estrutura de três seções: vamos abordar as principais características e compe-
tências do Poder Executivo, estas na Seção 1, estruturas características e com-
petências do Poder Judiciário, encontradas na Seção 2, e conhecer alguns dos 
órgãos auxiliares do Poder Judiciário a serem descritas na Seção 3.

Seção 1 Características e competências do 
Poder Executivo

Nesta seção, vamos conhecer as principais características e competências 
do Poder Executivo. Lembremos que essas competências e características são 
comuns ou semelhantes em todas as entidades federativas: União, Estados, 
Distrito Federal e municípios.
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1.1 Função administrativa e órgãos da administração
A função administrativa é característica do Poder Executivo atribuída pela 

Constituição Federal de 1988 e disposta em seu artigo 84. Podemos dizer que 
é a função típica (privativa, precípua), mas não exclusiva porque os outros po-
deres possuem como funções secundárias e similares a de praticar atividades 
administrativas na sua organização funcional. É o que explica Carvalho Filho 
(2013, p. 3): “[...] os poderes estatais, embora tenham suas funções normais 
(funções típicas), desempenham também funções que materialmente deveriam 
pertencer a Poder diverso (funções atípicas), sempre, é óbvio, que a Constitui-
ção autorize”.

Vejamos o entendimento dos autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, 
p. 62-63) sobre as funções principais e secundárias dos três poderes:

Assim, a função precípua do Poder Legislativo é a ela-
boração da lei (função normativa); a função precípua do 
Poder Executivo é a conversão da lei em ato individual 
e concreto (função administrativa); a função precípua 
do Poder Judiciário é a aplicação coativa da lei aos liti-
gantes (função judicial). Referimo-nos à função precípua 
de cada Poder de Estado porque, embora o ideal fosse a 
privatividade de cada função para cada Poder, na reali-
dade isso não ocorre, uma vez que todos os Poderes têm 
necessidade de praticar atos administrativos, ainda que 
restritos à sua organização e ao seu funcionamento, e, 
em caráter excepcional admitido pela Constituição, de-
sempenham funções e praticam atos que, a rigor, seriam 
de outro Poder.

A função administrativa do Poder Executivo é a de administrar o Estado, 
gerindo, implementando, organizando ações que lhe competem, respeitando 
sempre a legislação vigente. Carvalho Filho (2013, p. 4-5) salienta: “[...] pode 
dizer-se que função administrativa é aquela exercida pelo Estado ou por seus 
delegados, subjacentemente à ordem constitucional e legal, sob regime de 
direito público, com vistas a alcançar os fins colimados pela ordem jurídica”. 

Esta função típica é inerente a todas esferas de governo com ordem constitucio-
nal expressa no artigo 37. Segundo Silva (2011, p. 656, grifo nosso), em cada esfera 
de governo a administração do Estado é autônoma, sem dependência hierárquica: 

[...] a função administrativa é institucionalmente impu-
tada a diversas entidades governamentais autônomas, 
que, no caso brasileiro, estão expressamente referidas no 
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próprio art. 37, de onde decorre a existência de várias 
Administrações Públicas: a federal (da União), a de cada 
Estado (Administração estadual), a do Distrito Federal e 
a de cada Município (Administração municipal ou lo-
cal), cada qual submetida a um Poder político próprio, 
expresso por uma organização governamental autônoma. 

Acadêmico(a), resumimos a função administrativa ou executiva com os 
ensinamentos de Alkimim (2009, p. 675): “[...] o Poder Executivo tem como 
função típica e essencial administrar o Estado em conformidade com as leis 
elaboradas pelo Poder Legislativo.

Você sabe como o Estado, através da administração pública, consegue 
se organizar para desempenhar todas as suas atribuições?

São exemplos de atividades do Estado a saúde, a educação, o trans-
porte, a segurança pública, entre outras.

Questões para reflexão

Para desempenhar a função administrativa, também conhecida como execu-
tiva, há necessidade de otimizar a estrutura da administração pública. Se a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, cada qual deverá 
criar, alterar e suprimir suas estruturas administrativas. A “criação e extinção” de 
“[...] órgãos da administração pública dependem de lei, de iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo” (MEIRELLES; ALEIXO; BURLE FILHO, 2013, p. 70).

Através de leis normalmente complementares, exigidas pela Constituição 
Federal, Estadual e Leis Orgânicas Municipais, é que o chefe do executivo 
determina como devem ser organizadas suas atividades e funções. A autora 
Medauar (2005, p. 57) esclarece: 

O amplo rol de atividades que a Administração Pública 
deve realizar para cumprir seu papel na vida da sociedade 
impede que se concentrem na atuação de uma única 
autoridade ou um único servidor. [...] segundo critérios 
de especialização do trabalho ou de divisão do trabalho 
o amplo rol de atividades é distribuído entre diversos 
setores ou unidades, denominados órgãos públicos.
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Observamos que a organização dos trabalhos é dividida por unidades ou 
setores aos quais chamamos de orgãos públicos. Ensina Di Pietro (2011, p. 
521): “[...] pode-se definir o órgão público como uma unidade que congrega 
atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo 
de expressar a vontade do Estado”.

Agora vejamos a conceituação e exemplos, sob a ótica de Medauar (2005, 
p. 57-8): 

Órgãos públicos ou órgãos administrativos são unidades 
de atuação que englobam um conjunto de pessoas e 
meios materiais ordenados para realizar uma atribuição 
predeterminada. Por exemplo: uma Secretaria Municipal 
de Educação é um órgão público municipal formado por 
um conjunto de servidores e meios materiais destinados 
a colocar em prática as atribuições do Município no 
tocante ao ensino.

Já para os autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 69, grifos dos 
autores) órgãos públicos possuem uma conceituação mais ampla:

[...] Órgãos públicos — São centros de competência 
instituídos para o desempenho de funções estatais, atra-
vés de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa 
jurídica a que pertencem. São unidades de ação com 
atribuições específicas na organização estatal. Cada 
órgão, como centro de competência governamental ou 
administrativa, tem necessariamente funções, cargos e 
agentes, mas é distinto desses elementos, que podem ser 
modificados, substituídos ou retirados sem supressão da 
unidade orgânica.

Acadêmico(a), podemos verificar que quando falamos de orgãos públicos 
estamos nos referindo a um conjunto de unidades administrativas, cada qual 
com suas atribuições, quadro de funcionários, competências, entre outras 
características, atribuídas por legislação própria para que o Estado possa de-
sempenhar suas funções típicas e atípicas.

1.2 Administração direta e indireta
O Estado pode desenvolver suas atividades administrativas de forma cen-

tralizada ou descentralizada. Há necessidade de analisar todos os recursos 
disponíveis (pessoal, materiais, financeiros etc.) para determinar qual das formas 
vai ser mais eficiente para atender as demandas da população. 
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Quando a administração pública (federal, estadual, distrital ou municipal) 
em quaisquer de seus poderes, exerce a administração centralizada através de 
órgãos diretamente subordinados ao poder executivo, chamamos de adminis-
tração direta (SILVA, 2011). 

A conceituação de Carvalho Filho (2013, p. 455) sobre a forma de desempe-
nhar as atividades públicas compreende: “Administração Direta é o conjunto de 
órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência 
para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado”.

Ensinam os autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 826, grifos dos 
autores) que quando os órgãos são integrados na estrutura principal da União, 
Estado, Distrito Federal ou município, eles formam a administração direta:

Observamos que a Administração Pública não é pro-
priamente constituída de serviços, mas, sim, de órgãos a 
serviço do Estado, na gestão de bens e interesses qualifi-
cados da comunidade, o que nos permite concluir, com 
mais precisão, que, no âmbito federal, a Administração 
direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura 
administrativa da União. 

Comunga com os mesmos ensinamentos o autor Silva (2008, p. 188): “A 
administração direta compreende a organização administrativa do Estado como 
pessoa administrativa”.

Quando a administração pública transfere sua competência para outras 
pessoas físicas ou jurídicas está descentralizando, este é o entendimento de 
Di Pietro (2011, p. 420): “Descentralização é a distribuição de competências 
de uma para outra pessoa, física ou jurídica”. 

Verificamos que a criação da estrutura de administração indireta vem agili-
zar os serviços públicos, já que direciona para uma outra determinada pessoa 
jurídica o que antes era desempenhado pelos órgãos da administração direta. 
Vejamos os ensinamentos de Carvalho Filho (2013, p. 459): “Administração 
Indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à 
respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades 
administrativas de forma descentralizada”. 

Di Pietro (2011, p. 432) esclarece quais são as pessoas jurídicas que se 
enquadram como administração indireta perante a legislação brasileira: “Com-
põem a administração indireta, no direito positivo brasileiro, as autarquias, as 
fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, 
as empresas públicas e os consórcios públicos”. 
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Acadêmico(a), a escolha entre executar serviços pelos órgãos da adminis-
tração direta ou criar, através de lei, uma estrutura de órgãos independentes, 
administração indireta, deve levar em consideração a agilidade, a qualidade e 
a espécie de atendimento que se quer dispensar para a sociedade.

O Decreto-Lei 200/67 (Estatuto da Reforma Administrativa) classifica e determina a forma de 
administrar e executar as atividades da administração pública. Faça a leitura complementar para 
compreender melhor a administração direta e indireta. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>.

Para saber mais

1.3 Composição dos órgãos de administração direta 
federal

O Poder Executivo Federal, segundo o Decreto-Lei 200, de 25/02/1967 
(BRASIL, 1967), possui estrutura para desempenhar suas atribuições e compe-
tências, com a administração direta e administração indireta. A organização do 
Poder Executivo na União deve respeitar o estabelecido pela nossa Constituição 
Federal de 1988 no Capítulo II, nos artigos 76 a 83.

A composição da Administração Direta Federal é determinada no artigo 4o, 
inciso I, do Decreto-Lei 200/67: “[...] que se constitui dos serviços integrados 
na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios”.

Vejamos a interpretação dos autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, 
p. 836, grifo do autor) sobre a constituição da administração direta federal:

A Administração Federal é dirigida por um órgão inde-
pendente, supremo e unipessoal, que é a Presidência da 
República, e por órgãos autônomos também unipessoais, 
que são os Ministérios, aos quais se subordinam ou se 
vinculam os demais órgãos e entidades descentralizadas. 

Por analogia, a administração federal, e os outros entes da federação utili-
zam o mesmo modelo, com adaptações, para a estrutura dos órgãos de suas 
administrações. Salienta Medauar (2005, p. 67, grifo do autor):

Generalizando-se essa fórmula para os demais âmbitos 
administrativos do País, emergirá a seguinte noção: Ad-
ministração direta é o conjunto dos órgãos integrados na 
estrutura da chefia do Executivo e na estrutura dos órgãos 
auxiliares da chefia do Executivo. 
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Seguindo as delimitações do Decreto-Lei 200/67 (BRASIL, 1967), todos os 
órgãos da administração federal utilizarão para desenvolver suas atividades os 
seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentraliza-
ção, delegação de competência e controle.

1.4 Presidência e Vice-presidência da República
A presidência da República é, hierarquicamente falando, o órgão máximo 

da administração federal. Explicam a estrutura e direção do poder executivo 
Federal Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 836): 

A Presidência da República, sob imediata direção do Chefe 
da Nação, é o órgão supremo e independente representante 
do Poder Executivo da União, enfeixando todas as atividades 
administrativas superiores de âmbito federal, de política, de 
planejamento, coordenação e controle do desenvolvimento 
socioeconômico do País e da segurança nacional. 

O Presidente da República tem como principal atribuição, dentre muitas ou-
tras, exercer o Poder Executivo Federal sendo auxiliado pelos ministros de Estado. 
Com relação à natureza e posição do Presidente da República, o autor Silva (2011, 
p. 658) orienta: “[...] exerce o Poder Executivo, entre cujas atribuições se acham 
as de natureza administrativa, para o cumprimento de seus fins governamentais”.

As atribuições privativas do chefe de Estado e de governo são muitas, e é importante que você leia as 
que se encontram elencadas no artigo 84, incisos I ao XXVII, da Constituição Federal. Lendo o parágrafo 
único do artigo citado você descobrirá quais funções o Presidente da República pode delegar.

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

Para saber mais

Já o vice-presidente é eleito e tomará posse junto com o Presidente da Re-
pública. Além das atribuições específicas de seu cargo, determinadas por lei 
complementar, deverá substituir o chefe de Estado em caso de impedimentos 
e auxiliar o presidente quando for convocado para missões especiais. 

Observamos ao analisar a Constituição Federal de 1988 no art. 80 que o 
vice-presidente não é o único a substituir o chefe do Poder Executivo Federal. 
Em relação ao processo de sucessão do presidente da República, esclarece 
Alkmim (2009, p. 677): 
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O sucessor direto e imediato do Presidente da República 
é o Vice-Presidente [...]. No caso de impedimento ou va-
cância de ambos os cargos, a Constituição estabelece a 
seguinte ordem de sucessão: Presidência da Câmara dos 
Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do 
Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 80). 

O chefe do Executivo Federal e seu vice são escolhidos pelos cidadãos 
brasileiros para representarem nossos interesses nacionais. Sobre a eleição do 
Presidente e Vice-Presidente salienta Moraes (2011, p. 489): 

O Presidente da República é eleito simultaneamente com 
um Vice-presidente, através do sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, em pleito realizado no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último 
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do 
ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. 

Ressaltamos anteriormente que a Presidência da República possui uma 
estrutura de órgãos, inferiores, para exercerem e auxiliarem em competências 
específicas. Toda essa estrutura e composição é delineada pela Lei Federal 
10.683/2003 e suas alterações (normalmente alteram-se quando há nova ges-
tão). A composição atual desta estrutura segue o demonstrado no Quadro 3.1:

Quadro 3.1  Órgãos da presidência da República

Órgãos executivos Órgão de assessoramento e consulta

    I — Casa civil
   II — Secretaria-geral
  III — Secretaria de Relações Institucionais
  IV — Secretaria de Comunicação Social
   V — Gabinete pessoal
  VI — Gabinete de Segurança Institucional
 VII — Secretaria de Assuntos Estratégicos
VIII —   Secretaria de Políticas para as 

Mulheres
  IX — Secretaria de Direitos Humanos
   X —  Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial
  XI — Secretaria de Portos
 XII — Secretaria de Aviação Civil
XIII —  Secretaria da micro e pequena empresa
XIV — Controladoria-geral da União

    I — Conselho de Governo
   II —  Conselho de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social
  III —  Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional
  IV —  Conselho Nacional de Política 

Energética
   V —  Conselho Nacional de Integração 

de Políticas de Transporte
  VI — Advogado-geral da União
 VII —  Assessoria Especial do Presidente da 

República
VIII — Conselho de Aviação Civil 
  IX — Conselho da República
   X — Conselho de Defesa Nacional

Fonte: Adaptado da Lei Federal 10.683 (BRASIL, 2003).
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Você acabou de conhecer a atual estrutura organizacional da presidência 
da República e pôde constatar que o presidente da República é o chefe de go-
verno que administra o poder executivo federal. Agora vamos nos aprofundar 
em alguns destes órgãos para ampliar o seu conhecimento.

1.5 Casa Civil
A competência da Casa Civil é normatizada no artigo 2o, incisos I e II, da 

Lei Federal 10.683/2003, como podemos observar: 

À Casa Civil da Presidência da República compete: 

I. assistir direta e imediatamente ao Presidente da República 

no desempenho de suas atribuições, especialmente: 

a) na coordenação e na integração das ações do Governo; 

b)  na verificação prévia da constitucionalidade e legali-

dade dos atos presidenciais;

c) na análise do mérito, da oportunidade e da compa-

tibilidade das propostas, inclusive das matérias em 

tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes 

governamentais; 

d)  na avaliação e monitoramento da ação governamental 

e da gestão dos órgãos e entidades da administração 

pública federal; 

II. promover a publicação e a preservação dos atos oficiais 

(BRASIL, 2003).

Já a sua estrutura básica, órgãos, é delineada na mesma lei e artigo, porém 
no parágrafo único, que resumimos a seguir: Conselho Deliberativo do Sistema 
de Proteção da Amazônia, a Imprensa Nacional, o Gabinete, a Secretaria-
-Executiva e até três subchefias (a serem determinadas). 

Todas as atribuições e competências da Casa Civil são distribuídas aos órgãos 
de estrutura básica mediante legislação adequada para estas determinações.

1.6 Órgãos de assessoria da presidência da República
Os órgãos de assessoria da presidência da República da atual organização 

foram apresentados no Quadro 3.1. Na atual estrutura foram criados tantos 

Book_Direito_Publico.indb   99 7/29/14   11:46 AM



100 D I R E I T O  P Ú B L I C O

órgãos quanto a necessidade de informações e análises para a tomada de de-
cisões e gestão adequada do poder executivo federal. 

A Constituição Federal não apresenta número máximo de órgãos para o 
assessoramento, mas exige no mínimo dois órgãos superiores que são os se-
guintes: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

A Constituição Federal determina a competência do Conselho da República, 
no artigo 90:

Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: 
I — intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; 
II — as questões relevantes para a estabilidade das insti-
tuições democráticas (BRASIL, 1988).

Já a competência do Conselho de Defesa Nacional está no artigo 91, §1o 
do mesmo ordenamento jurídico, como segue:

Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I. opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de cele-

bração da paz, nos termos desta Constituição;

II. opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado 

de sítio e da intervenção federal;

III. propor os critérios e condições de utilização de áreas 

indispensáveis à segurança do território nacional e opinar 

sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira 

e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos 

recursos naturais de qualquer tipo;

IV. estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de ini-

ciativas necessárias a garantir a independência nacional 

e a defesa do Estado democrático (BRASIL, 1988).

Tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional 
deverão ter sua organização e funcionamento regulados por legislação própria. 
Foram criadas as Leis Federais no 8.041/90 e 8.183/91 para suprir essa exigência 
e regular esses conselhos.

1.7 Ministérios
Os ministérios são agrupados pela ação governamental que devem desem-

penhar nos setores políticos, econômico, militar e social. Devem ser criados e 
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estruturados por lei que identificará suas atribuições, competências e estrutura 
funcional. Esta normatização é encontrada no artigo 88 da CF de 1988.

Os autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 841, grifo do autor) 
explicam: “Os Ministérios são órgãos autônomos da cúpula da Administração 
Federal, situados logo abaixo da Presidência da República”. 

Os ministérios são representados e dirigidos pelos ministros, que exercem 
cargos em comissão, que serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 
anos e no exercício dos direitos políticos (BRASIL, 1988).

Para Silva (2011), os ministros estão na cúpula da organização administra-
tiva do Poder Executivo Federal, fazendo intermediação direta entre o poder 
político (Senado e Câmara de Deputados) e a administração pública federal.

Sobre as atribuições constitucionais, expressas no artigo 87, parágrafo único, 
dos ministros de Estado, Silva (2011, p. 659) orienta:

Cada um deles dirige uma grande estrutura da adminis-
tração federal, que se chama Ministério. Cabem-lhes, 
além de outras atribuições estabelecidas na Constituição 
e na lei: (1) a orientação, coordenação e supervisão dos 
órgãos e entidades da administração federal na área de 
sua competência e referendar os atos e decretos assina-
dos pelo Presidente da República; (2) expedir instruções 
para a execução das leis, decretos e regulamentos; (3) 
apresentar ao Presidente da República relatório anual de 
sua gestão no Ministério; (4) praticar os atos pertinentes 
às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas 
pelo Presidente da República.

Podemos observar que o presidente da República nomeia seus ministros, 
utilizando o critério da confiança, para auxiliá-lo na administração do país, 
porque desempenham atribuições de grande relevância, nacional, diretamente 
ligadas ao desempenho dos seus planos de governo.

A Lei Federal no 10.683, de 28 de maio de 2003, dispõe sobre a organização da presidência da 
República e dos Ministérios e dá outras providências. Acadêmico(a), é importante que você conheça 
esta legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.683.htm>.

Para saber mais
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1.8 Órgãos da administração direta estadual
A estrutura básica dos órgãos públicos nos Estados-membros da nossa fede-

ração é semelhante à estrutura federal; é o que salienta Medauar (2005, p. 70): 
“[...] observa o mesmo esquema da Administração Federal: o chefe do Executivo 
encabeça a Administração e tem como auxiliares os Secretários de Estado”.

Os autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 861, grifo do autor) tam-
bém ressaltam a simetria entre a estrutura da administração federal e a estadual:

A administração estadual acha-se estruturada em sime-
tria com a administração federal, atenta ao mandamento 
constitucional de observância, pelos Estados Federados, 
dos princípios estabelecidos na Constituição da República 
(artigos 25 a 28) e às normas da Lei Complementar 20, 
de 1.7.74, relativamente ao atendimento dos princípios 
fundamentais adotados pela Reforma Administrativa (pre-
âmbulo e artigos 1o).

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 25, prevê a 
autonomia estadual em relação à sua organização e regência, desde que segui-
dos os princípios constitucionais. Essa autonomia é implementada pela Cons-
tituição Estadual e as leis que cada Estado-membro aprovar. As Constituições 
Estaduais, normalmente, apresentam a estrutura básica da administração direta 
estadual. Outras leis normatizam os pormenores da estrutura, das atribuições, 
do quadro de servidores e funcionamento de órgãos específicos.

Silva (2011, p. 663-4) explica e exemplifica a autonomia dos Estados, Dis-
trito Federal e municípios:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem 
autonomia para estabelecerem os órgãos de seus governos 
na forma que lhes parecer mais conveniente ao desem-
penho dos encargos que lhes cabem na partilha de com-
petências federativas. Podem, pois, estruturar os órgãos 
superiores de sua administração como quiserem, criando 
Secretarias, ou Departamentos, ou simples Serviços.

Acadêmico(a), agora você pode compreender por que nem sempre os 
nomes das secretarias estaduais ou os órgãos de assessoramento são iguais de 
um estado para outro. Usufruindo da autonomia constitucional, cada estado 
se organiza levando em consideração suas necessidades.
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Você consegue perceber as diferenças entre a organização da estrutura 
do poder público de um Estado localizado da região Sudeste e outro 
localizado na região Norte?

Questões para reflexão

1.9 Governador e vice-governador
O governador é o chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a ele (jun-

tamente com o vice) a direção da administração estadual. É o que ressalta o 
autor Temer (2002, p. 88): “O governador e o vice-governador compõe o poder 
executivo estadual, cujo objetivo é executar, administrar, o que formulou o 
legislador estadual, seja o constituinte, seja o ordinário”.

Os autores Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 862) destacam que: 
“Em todos os Estados-membros (26, atualmente) o Poder Executivo é exercido, 
unipessoalmente, pelo governador, auxiliado por secretários de Estado”.

Cada governador pode estruturar seus órgãos executivos e de assessoramento 
conforme explicado anteriormente. Na visão de Madeuar (2005, p. 70), normal-
mente alguns órgãos são criados: “O gabinete do governador é integrado por 
órgãos de assessoramento direto, tais como assessoria ou consultoria jurídica, 
assessoria parlamentar, assessoria de imprensa, Casa Civil”.

Apenas para complementar nossos conhecimentos, o poder executivo do 
Distrito Federal é, também, representado pelo governador. É o que orienta Dan-
tas (2014, p. 1, grifo nosso): “Governador é o cargo político que representa o 
poder executivo na esfera dos Estados e do Distrito Federal. [...]. O governador 
do Distrito Federal, por ser um caso singular (município neutro), exerce certas 
funções que são cabíveis ao prefeito”.

O governador que é o chefe do poder executivo do Estado ou do Distrito 
Federal tem um cargo com muitas responsabilidades e obrigações. As atribui-
ções dos chefes de poder executivo estadual estão elencadas nas Constitui-
ções Estaduais. Dentre todas suas atribuições, algumas podem ser delegadas, 
outras são exclusivas ao seu cargo. Podemos citar algumas de suas atribuições 
exclusivas, como segue: representar o Estado, dar iniciativa a projetos de lei, 
expedir decretos etc.
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1.10 Secretários de governo estaduais
As secretarias estaduais são os órgãos que executam as atribuições não pri-

vativas do gabinete do governador. Para Medauar (2005), as secretarias estaduais 
são como os ministérios na administração direta da União e os responsáveis 
por elas são chamados de secretários estaduais, escolhidos por confiança entre 
brasileiros maiores de vinte e um anos com pleno exercício dos seus direitos 
políticos.

Na esfera estadual, os secretários de Estado exercem atribuições semelhan-
tes às dos ministros, no governo federal. É o que explica Silva (2011, p. 664, 
grifo do autor):

O Governador exerce o Poder Executivo estadual auxi-
liado pelos Secretários de Estado, que, assim, têm, no 
âmbito estadual, posição semelhante aos Ministros de 
Estado. As constituições estaduais, como sempre fazem, 
acabarão imitando o modelo federal, dizendo que ao Go-
vernador compete “exercer, com auxílio dos Secretários 
de Estado, a direção superior da administração estadual”. 

Sobre a competência e atribuições dos secretários estaduais, os autores 
Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2013, p. 862, grifo do autor) esclarecem as 
semelhanças com a esfera federal:

[...] Variam as Secretarias em número, denominação e 
atribuições, mas todas elas constituem órgãos dirigentes 
da administração estadual, cabendo aos respectivos Se-
cretários funções de supervisão, através de orientação, 
coordenação e controle das atividades dos órgãos infe-
riores, como ocorre com os Ministros de Estado. 

Concorda com essa simetria e acrescenta exemplos de estrutura das secre-
tarias estaduais a autora Medauar (2005, p. 70-1):

Em geral, a Administração direta dos Estados-membros 
conta com Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, 
Secretaria da Segurança Pública, variando em número e 
matéria as demais Secretarias.
Cada Secretaria, por sua vez, é dotada de conjunto de 
órgãos, destinados a realizar, cada qual no seu âmbito, 
as atribuições da Secretaria como um todo; por exemplo: 
Gabinete do Secretário, Assessorias, Departamentos, Coor-
denadorias, Divisões, Seções, Setores, e assim por diante.
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Cada Estado-membro organiza suas secretarias conforme suas necessi-
dades para desempenhar as competências e beneficiar seu público-alvo, a 
população. Cabe ressaltarmos que toda a estrutura de órgãos das secretarias 
estaduais devem ser criadas, alteradas ou excluídas através de legislação 
própria de iniciativa do governador. 

1.11 Órgãos da administração direta municipal
Encontramos na Constituição Federal a autonomia política dos municípios 

expressa no artigo 29. Essa independência deve ser exercida dentro dos prin-
cípios constitucionais federais e em consonância com a Constituição Estadual 
em que o município se situa. Diferente do Estado e da União, o município vai 
ser regido e organizado pela Lei Orgânica. 

Sobre a Lei Orgânica municipal, salienta Moraes (2011, p. 296): “Os muni-
cípios reger-se-ão por leis orgânicas municipais [...]. A Lei Orgânica organizará 
os órgãos da Administração, a relação entre os órgãos do Executivo e Legislativo 
[...] observadas às particularidades locais”. 

A participação dos municípios como ente da federação e com autonomia 
política é uma peculiaridade brasileira, segundo o que ensinam Meirelles, 
Aleixo e Burle Filho (2013, p. 862): 

O Município brasileiro é entidade estatal integrante da 
Federação. Essa integração é uma peculiaridade nossa, 
pois em nenhum outro Estado soberano se encontra o 
Município como peça do regime federativo constitu-
cionalmente reconhecida. Dessa posição singular do 
nosso Município é que resulta sua autonomia político-
-administrativa, diversamente do que ocorre nas demais 
Federações, em que os Municípios são circunscrições 
territoriais meramente administrativas.

A organização básica da administração direta municipal encontra-se na 
sua Lei Orgânica. Seguindo o exemplo da União e dos Estados, normalmente 
são editadas leis que regulamentam mais detalhadamente os órgãos públicos 
municipais. “A estrutura administrativa municipal reflete a extensão do próprio 
Município” (MEDAUAR, 2005, p. 71):

[...] As Prefeituras desses Municípios, que são as estruturas 
administrativas do Poder Executivo municipal, podem ter 
organização mais simples, tais como Departamentos, Co-
ordenadorias, Serviços, Divisões, em vez de Secretarias, 
que são órgãos mais complexos, com certa conotação 
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política, que se justificam nos grandes Municípios, espe-
cialmente os da Capital (SILVA, 2011, p. 664). 

Podemos observar que não é exigência constitucional a criação de secretarias 
municipais quando tratamos de estruturas dos municípios. Orienta a autora Me-
dauar (2005) que em municípios de grande porte é fundamental uma estrutura de 
secretarias e para os municípios muito pequenos a estrutura pode ser menos com-
plexa e dispendiosa, como órgãos tão somente departamentos, assessorias e setores. 

1.12 Prefeito e vice-prefeito
“O Prefeito é o chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe a direção adminis-

trativa e política do município” (MORAES, 2011, p. 301). Quanto à direção da 
prefeitura, como administração direta municipal, explicam Meirelles, Aleixo e 
Burle Filho (2013, p. 863): 

A administração municipal é dirigida pelo Prefeito, que, 
unipessoalmente, como Chefe do Executivo local, comanda, 
supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do 
município, auxiliado por Secretários Municipais ou Direto-
res de Departamentos, conforme a organização da Prefeitura 
e a maior ou menos desconcentração de suas atividades, 
sendo permitida, ainda, a criação das autarquias e empresas 
estas, visando à descentralização administrativa.

Sobre as principais atribuições do prefeito, salienta a autora Medauar (2005, p. 
71): “Dentre as atribuições do Prefeito se encontram, em geral, as seguintes: nomear 
e exonerar auxiliares diretos; expedir decretos e regulamentos; prover cargos e 
funções públicas; praticar atos administrativos referentes a servidores municipais”.

Assim como os chefes do Poder Executivo estadual e federal e demais cargos 
em questão, o prefeito é um agente político e deve concorrer a eleições públi-
cas. Explica Moraes (2011) que as eleições para prefeito e seu vice ocorrem no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, que é 
de quatro anos, ressalta que a legislação eleitoral permite segundo turno para 
municípios com mais de duzentos mil eleitores.

A respeito dos agentes políticos, o autor Meirelles (2003, p. 75) esclarece: 

[...] são os componentes do Governo nos seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou 
comissões, por nomeação, eleição, designação ou delega-
ção para o exercício de atribuições constitucionais. Esses 
agentes atuam com plena liberdade funcional, desempe-
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nhando suas atribuições com prerrogativas e responsa-
bilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em 
leis especiais. Têm normas específicas para sua escolha, 
investidura, conduta e processo por crimes funcionais e 
de responsabilidade, que lhes são privativos. 

A relatora Andrade (2010, p. 177) dá exemplos de agentes políticos: “[...] 
agentes políticos no âmbito do município são apenas o prefeito, o vice-prefeito, 
os secretários e os vereadores”.

Os agentes políticos possuem um processo diferenciado de posse e sucessão 
ao cargo, o autor Moraes (2011, p. 297) orienta: 

[...] posse do Prefeito e do Vice-prefeito no dia 1o de ja-
neiro do ano subsequente ao da eleição. A substituição e 
sucessão na chefia do Poder Executivo Municipal devem 
ser regulamentadas pela Lei Orgânica Municipal, que 
deverá, em relação à vacância definitiva dos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito, observar o princípio da simetria 
no tocante ao artigo 81 do texto constitucional.

Existem atribuições que devem ser praticadas exclusivamente pelo prefeito, 
enquanto para outras não há essa necessidade, podendo o prefeito, através de 
decreto, delegar, o que não o exime de sua responsabilidade perante essas 
atribuições. Aborda o autor Ghellere Junior (2007, p. 26):

As funções administrativas são as mais importantes sendo 
que algumas delas são desempenhadas pessoalmente 
pelo Prefeito, sendo este o responsável direto por todas 
as atribuições a seguir delineadas. As funções adminis-
trativas são: a) administração do patrimônio munici-
pal; b) execução do orçamento; c) abertura de créditos; 
d) arrecadação, guarda e aplicação da receita municipal; 
e) execução de obras e serviços; f) decretação de desa-
propriação; g) imposição de penalidades administrativas; 
i) execução da dívida ativa; j) organização e direção do 
funcionalismo; l) despacho de expediente; m) publica-
ção dos atos administrativos; n) expedição de certidões; 
o) execução de atribuições delegadas; p) requisição de 
força policial.

Verificamos que o prefeito exerce o Poder Executivo municipal e também a 
direção geral da administração no município (prefeitura). A complexidade das 
suas atribuições deve ser considerada quando da elaboração de uma estrutura 
de órgãos públicos, com o intuito de auxiliar o prefeito nas suas tomadas de 
decisões.
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 1. O Poder Executivo federal, estadual e municipal é representado 
unipessoalmente por um agente político. Com referência ao agente 
político que representa a administração federal, estadual e municipal, 
respectivamente, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) O presidente da república, o governador e o prefeito.

(  ) O presidente da República, o vice-governador e o presidente da 
Câmara Municipal.

(  ) Os senadores, os deputados federais e os vereadores.

(  ) Os ministros, os secretários estaduais e os secretários municipais.

 2. Os serviços públicos, competências e atribuições podem ser executa-
dos de forma centralizada ou descentralizada. Com referência ao tipo 
de administração, regulamentada no Decreto-Lei 200/67, que utiliza 
a execução centralizada, com ou sem desconcentração, assinale a 
alternativa CORRETA:

(  ) Administração indireta.

(  ) Administração direta e indireta.

(  ) Órgãos indiretos de administração.

(  ) Administração direta.

Atividades de aprendizagem

Conheça melhor o município onde você mora. Entre na página oficial do seu município, onde 
encontrará várias informações como: a Lei Orgânica Municipal e outras leis, a estrutura orga-
nizacional e quais as pessoas ocupam os cargos dos agentes políticos.

Para saber mais
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Seção 2 Características e competências do 
Poder Judiciário

Na seção 2, você, acadêmico(a), terá um breve relato sobre a função ju-
risdicional, que é, constitucionalmente, um monopólio do Estado brasileiro. 
Apresentaremos a estrutura organizacional que no Brasil é disponibilizada para 
atender esta função tão importante para resolver conflitos (lides) e resumida-
mente destacaremos a estrutura da justiça federal e estadual, suas atribuições 
e os principais órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário.

2.1 A função jurisdicional e o acesso à justiça
É poder e dever do Estado prover aos brasileiros do poder judiciário, expresso 

no artigo 2o da Constituição Federal. Não existe justiça privada que desempenhe 
as funções deste poder no Brasil. Todo e qualquer conflito de interesses tanto entre 
pessoas físicas, entre sociedades empresárias ou até mesmo entre o governo e a socie-
dade devem ser resolvidos, quando não houver conciliação por processos judiciais.

De acordo com Moraes (2011, p. 520): “O Poder Judiciário é um dos três 
poderes clássicos previstos pela doutrina e consagrado como um poder autô-
nomo e independente de importância crescente no Estado de Direito”.

A função típica do judiciário é a jurisdicional, também conhecida como 
judicial ou jurisdição. Consiste no dever que o poder judiciário tem de aplicar 
corretamente a legislação para solucionar conflitos sociais. Alkmim (2009, p. 
687) entende como:

Ao Poder Judiciário compete, como função típica, o exer-
cício da atividade jurisdicional do Estado, que se carac-
teriza pela aplicação do direito aos casos concretos que 
lhe são submetidos, com vistas à solução dos conflitos 
de interesse surgidos no âmbito da sociedade. Como a 
jurisdição é um monopólio estatal, não sendo admitida 
a justiça privada, trata-se de um poder/dever do Estado.

Encontramos nos ensinamentos do autor Silva (2011, p. 553, grifo do autor) 
entendimento sobre a função jurisdicional: 

[...] os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor 
conflitos de interesses em cada caso concreto. Isso é o que 
se chama função jurisdicional ou simplesmente jurisdição, 
que se realiza por meio de um processo judicial, dito, 
por isso mesmo, sistema de composição de conflitos de 
interesses ou sistemas de composição de lides. 
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Vejamos a opinião de Moraes (2011, p. 522) sobre a função típica do Poder 
Judiciário “[...] a função de julgar, ou seja, a função jurisdicional, consiste na 
imposição da validade do ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez 
que houver necessidade.”

A nossa Constituição Federal determina que é um direito individual e cole-
tivo a apreciação do Poder Judiciário sobre situações de lesão ou ameaça aos 
nossos direitos. O acesso à justiça é livre, porém quem se sentir lesado deve 
acionar ou provocar o Poder Judiciário, na maioria das vezes com a interme-
diação ou constituição de um advogado. 

2.2 Organização do Poder Judiciário
A autonomia e independência do judiciário são legítimas desde que respei-

tando as disposições constitucionais. A estrutura organizacional do Poder Judi-
ciário está disposta no Capítulo III da nossa Constituição Federal. A autonomia 
na criação de órgãos e estrutura para desempenhar a função jurisdicional deve 
respeitar a organização do Poder Judiciário que encontramos no artigo 92 da CF: 

São órgãos do Poder Judiciário:

I. o Supremo Tribunal Federal;

II. A o Conselho Nacional de Justiça; [...]

III. o Superior Tribunal de Justiça;

IV. os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

V. os Tribunais e Juízes do Trabalho;

VI. os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VII. os Tribunais e Juízes Militares;

VIII. os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal 
e Territórios.

Alkmim (2009, p. 687) explica o funcionamento dos órgãos do Judiciário:

Com efeito, o Poder Judiciário no Brasil estrutura-se basi-
camente a partir de uma divisão em duas esferas jurisdi-
cionais independentes, que são as justiças dos Estados e 
a Justiça da União. A partir dessa divisão maior, referidas 
justiças se subdividem em Justiças comuns e Justiças 
especializadas, havendo ainda a previsão de juizados 
especiais tanto no âmbito das Justiças Estaduais, como 
da Justiça Federal.
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Os juízes ou magistrados integram os órgãos do Poder Judiciário; segundo 
o artigo 93 da nossa Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem a compe-
tência de elaborar projeto de lei complementar que dispõe sobre o Estatuto da 
Magistratura.

Para haver independência e autonomia, há necessidade de alocação de re-
cursos financeiros. Orienta Moraes (2011, p. 524) sobre a autonomia funcional, 
administrativa e financeira que: “Os Tribunais têm autogoverno e devem elabo-
rar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente 
com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias”.

Enfim, cabe às justiças federal estadual e especializada a elaboração das 
propostas contemplando suas estruturas administrativas e financeiras para de-
senvolverem suas as atribuições precípuas com autonomia.

2.3 O Supremo Tribunal Federal
A Constituição Federal, no artigo 102, estabelece as competências do Su-

premo Tribunal Federal (STF). Elaboramos o Quadro 3.2 com essas competências 
constitucionais de julgar: 

Quadro 3.2  Competências do Supremo Tribunal Federal

1. Competências originárias

a)  A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a 
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

b)  Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros 
do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República;

c)  Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e 
os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 
52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente;

d)  O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; 
o mandado de segurança e o “habeas data” contra atos do presidente da República, das 
mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

e)  O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Dis-
trito Federal ou o território;

f)  As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre 
uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

g)  a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

i)  O habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente 
for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 

j) A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
continua
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k)  A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;

l)  A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação 
de atribuições para a prática de atos processuais;

m)  A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessa-
dos, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impe-
didos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

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

o)  O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

p)  O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribui-
ção do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, das mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da 
União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

q)  As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público.

2. Competências em grau de recurso ordinário.

a)  O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção 
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) O crime político.

3.  Competências em grau de recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida.

a) Contrariar dispositivo desta Constituição;

b) Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;

d) Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Gostaríamos de esclarecer que a competência originária refere-se a pro-
cessos que darão início no STF, enquanto as competências em grau de recurso 
são as apelações ordinárias ou extraordinárias.

É prerrogativa do presidente da República a escolha dos ministros que 
comporão o Supremo Tribunal Federal, porém poderá nomeá-los apenas se 
aprovados pelo Senado Federal. Quanto à composição e os requisitos para a 
escolha dos ministros do STF, Silva (2011, p. 559) orienta:

A composição do STF manteve-se tal como antes com 
onze Ministros, que serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, dentre cidadãos (brasileiros natos) com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada.

continuação
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Ressaltamos que o requisito de ser brasileiro nato é fundamental aos can-
didatos a ministros do STF porque cabe ao presidente do Supremo Tribunal 
Federal a sucessão do presidente da República em determinadas situações. 

O STF é responsável pela emissão das chamadas Súmulas Vinculantes, que 
vieram para agilizar e trazer segurança jurídica aos processos judiciais em ques-
tões reiteradas (repitidas, idênticas). Salienta Alkmim (2009, p. 692) sobre o tema:

A súmula vinculante consiste no enunciado do Supremo 
Tribunal Federal, decorrente de reiteradas decisões no 
mesmo sentido acerca de matéria constitucional. Nesses 
casos, poderá o STF editar súmulas com efeito vinculante, 
a qual passará a obrigar a todos os demais órgãos do Poder 
Judiciário a decidirem naquele sentido. Além dos órgãos 
do Judiciário, as súmulas, a partir de sua publicação, te-
rão efeito vinculante também em relação à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 

Ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa primordial para um Estado de 
Direito, que é a guarda da Constituição. Preservar e exigir a aplicação dos 
princípios constitucionais traz segurança jurídica para a sociedade.

2.4 Conselho Nacional de Justiça
A função precípua do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de controlar a atua- 

ção do Poder Judiciário exige que na composição de seus membros participem, 
também, atores de outros segmentos, como: Poder Executivo e da sociedade 
em geral. Moraes (2011, p. 542-3, grifo do autor) explica resumidamente à 
composição e a presidência do CNJ:

O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 mem-
bros, cuja maioria (nove) é composta por membros do 
próprio Poder Judiciário, e pode ser dividido da seguinte 
forma: membros do judiciário, membros das funções 
essenciais à Justiça (advocacia e Ministério Publico) e 
membros da sociedade escolhidos pelo Legislativo. [...] 
O Conselho será presidido pelo Ministro-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

Nas ausências e impedimentos do presidente do STF, quem assumirá a 
presidência do CNJ é o vice-presidente do STF, segundo ensinamentos de Silva 
(2011). 
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As competências do Conselho Nacional de Justiça estão expressas no artigo 
103-B, §4o, da Constituição Federal. Para que você possa distinguir com maior 
facilidade, adaptamos no Quadro 3.3 as competências e atribuições constitu-
cionais deste Conselho, veja a seguir:

Quadro 3.3  Competências e atribuições do Conselho Nacional de Justiça

1. Competência Constitucional 
a) Controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, 

b) Controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, e

c) Cumprir atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.
2. Atribuições Constitucionais
a)  Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 

podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar provi-
dências; 

b)  Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a le-
galidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências neces-
sárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da 
União; 

c)  Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, in-
clusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais 
e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares 
em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, asse-
gurada ampla defesa; 

d)  Representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de 
abuso de autoridade; 

e)  Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano; 

e)  Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 
unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

f)  Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação 
do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião 
da abertura da sessão legislativa.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Salienta Silva (2011) que a União, o Distrito Federal e os territórios devem 
criar e implementar ouvidorias de justiça, as quais receberão denúncias rela-
cionadas aos membros ou órgãos do Poder Judiciário e repassarão diretamente 
ao Conselho Nacional de Justiça para averiguação.
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Acadêmico(a), será que há necessidade de controlar as ações da jus-
tiça em relação aos processos de trabalho e administração financeira?

Questões para reflexão

2.5 Superior Tribunal de Justiça
O Superior Tribunal de Justiça — STJ, órgão do Poder Judiciário que en-

contra normatização constitucional nos artigos 104 e 105, sofre supervisão 
administrativa e financeira do Conselho da Justiça Federal, ensina Silva (2011).

A nossa Carta Maior, em seu artigos 105, enumera as competências do Su-
perior Tribunal de Justiça. Com a finalidade de ordenar as competências para 
julgar do STJ, adaptamos o Quadro 3.4.

Quadro 3.4   Competências do Superior Tribunal de Justiça

1. Competências originárias

a)  Nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de res-
ponsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Fe-
derais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

b)  Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Coman-
dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 

c)  Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas 
na alínea “a”, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado 
ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral;

d)  Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, 
I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a 
tribunais diversos;

e)  As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f)  A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

g)  Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou 
entre as deste e da União;

h)  O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 
órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os 
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça 
Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

i) A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.
continua
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2. Competências em grau de recurso ordinário.

a)  Os habeas-corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denega-
tória;

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

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

3.  Competência de julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida.

a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Sobre a finalidade do Superior Tribunal de Justiça, ressalta Alkmim (2009, 
p. 696) que foi criado para: “[...] julgar questões federais das chamadas Justi-
ças comuns (Justiça Federal e Justiças Estaduais), assegurando a supremacia da 
legislação federal em todo o território nacional, bem como a uniformidade de 
interpretação do direito entre os tribunais nacionais”.

Orienta Silva (2011) que a composição do STJ é de no mínimo 33 ministros 
os quais são nomeados pelo presidente da República quando a escolha for 
aprovada pelo Senado Federal por maioria absoluta. “Existem regras pré-deter-
minadas para a escolha de seus Ministros, aplicando-se a regra do poderíamos 
chamar de 1/3 constitucional.” (MORAES, 2011, p. 567).

Continuando com os ensinamentos de Moraes (2011, p. 567), verificamos 
quais os requisitos para concorrer ao cargo de Ministro do STJ:

São requisitos para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça:

a) idade: 35 a 65 anos;

b) ser brasileiro nato ou naturalizado;

c) notável saber jurídico e reputação ilibada.

O funcionamento interno bem como a organização administrativa e orça-
mentária é de competência autônoma do próprio STJ, respeitando as determi-
nações constitucionais.

continuação
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Para conhecer melhor o funcionamento do Conselho da Justiça Federal, leia a Lei Federal 11.798 
de 29 de outubro de 2008 que dispõe sobre a composição e a competência do Conselho da 
Justiça Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11798.htm#art11>.

Para saber mais

2.6 Tribunal superior eleitoral e tribunais regionais 
eleitorais

A organização da Justiça Eleitoral encontra-se expressa na Constituição 
Federal em seu artigo 118 (BRASIL, 1988). Os órgãos desta justiça são: o Tri-
bunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais 
e as Juntas Eleitorais.

Em relação à sua organização administrativa e funcionamento, a Justiça 
Eleitoral deve utilizar-se de legislação exclusiva. Salienta Silva (2011, p. 581) 
que: “[...] serão dispostas em lei complementar (artigo 121), mas a Constituição 
já oferece um esquema básico”. Cada capital estadual e o Distrito Federal terão 
representação de Tribunais Regionais Eleitorais (TRE).

A competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é originária e recursal em 
relação a demandas do processo eleitoral brasileiro. O autor Alkmim (2009, p. 699) 
esclarece que: “O Tribunal Superior Eleitoral tem competência originária e recur-
sal, sendo esta para os recursos de decisões proferidas pelos tribunais regionais”. 

A composição do TSE está norteada pela Constituição Federal no artigo 119, 
orienta Silva (2011, p. 581, grifo do autor) que:

O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 
7 membros, escolhidos: (1) mediante eleição, pelo voto 
secreto: (a) 3 juízes dentre Ministros do STF; (b) 2 juízes 
dentre os Ministros do STJ; (2) por nomeação do Presidente 
da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF.

A escolha do presidente e vice-presidente será entre os ministros do STF 
eleitos pelos seus colegas membros do Tribunal Superior Eleitoral.

Os Tribunais Regionais Eleitorais são os órgãos da Justiça Eleitoral logo 
abaixo do TSE e elegem seu presidente e vice dentre os desembargadores que 
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fazem parte de sua composição. Ensina Moraes (2011, p. 592) como funciona 
a composição dos TREs, os quais:

[...] serão compostos, mediante eleição e voto secreto, 
de dois juízes entre os desembargadores do Tribunal de 
Justiça; dois juízes entre juízes de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça; de um juiz do Tribunal Regional Fede-
ral com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, 
ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer 
caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Além 
disto, por nomeação, pelo Presidente da República, de 
dois juízes entre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Para resguardar os processos eleitorais e evitar a possibilidade de interfe-
rência nos Tribunais Eleitorais, compartilha Moraes (2011) que seus membros 
devem ser substituídos após servirem no mínimo dois anos e no máximo dois 
biênios consecutivos. 

2.7 Tribunal superior do trabalho e tribunais 
regionais do trabalho

Os conflitos originados das relações de trabalho são matéria de competência 
da Justiça do Trabalho. Encontramos na Constituição Federal em seu artigo 111 
(BRASIL, 1988) a composição dos órgãos desta Justiça, que são: o Tribunal Su-
perior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.

Em relação à competência e campo de atuação da Justiça do Trabalho, 
Alkmim (2009, p. 698) orienta:

A Justiça do trabalho constitui-se em órgão especializado 
do Poder Judiciário e integra a Justiça da União. Foi criada 
para a solução de conflitos decorrentes das relações de 
trabalho, tendo por competência processar e julgar todas 
as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos 
todos os entes da administração pública direta e indireta, 
além dos dissídios coletivos que são os conflitos coletivos 
decorrentes das relações de trabalho, envolvendo inte-
resse de toda uma categoria de trabalhadores.

Podemos observar que o órgão máximo desta justiça especializada nas rela-
ções trabalhistas é o Tribunal Superior do Trabalho — TST que tem a composição 
delineada pela Constituição Federal, no artigo 111-A, e aqui esclarecida pelo 
autor Silva (2011, p. 578):
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[...] Compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da Re-
pública após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo: I — um quinto dentre advogados com mais 
de dez anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos 
de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; 
II — os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados 
pelo próprio Tribunal Superior (artigo 111-A).

Junto ao Tribunal Superior do Trabalho funcionarão: a) a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que entre outras 
atribuições regulamenta os cursos oficiais para o ingresso e promoção da car-
reira; e b) o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que manterá supervisão 
administrativa, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho.

Já os Tribunais Regionais do Trabalho que compõem a Justiça do Trabalho 
são distribuídos pelos Estados-membros e Distrito Federal. “Há um tribunal 
regional em cada Estado federado (sede na capital e competência em todo o 
Estado) e um no Distrito Federal” (ALKMIM, 2009, p. 699).

Com o intuito de dar amplo acesso a Justiça do Trabalho, nossa Constituição 
Federal determina no art. 115, §1o e §2o, que:

§1o Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a jus-
tiça itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 
§2o Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão fun-
cionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do ju-
risdicionado à justiça em todas as fases do processo  
(BRASIL, 1988).

É por meio de legislação infraconstitucional que serão normatizadas a 
constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.
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2.8 Superior Tribunal Militar
A Justiça Militar têm sua competência constitucional disciplinada nos artigos 

122 ao 124, com a finalidade de redimir conflitos criminais militares. “[...] é o 
órgão jurisdicional destinado à solução de conflitos definidos em lei [...]. Os cri-
mes militares são tipificados no Código Penal Militar.” (ALKMIM, 2009, p. 700). 

A estrutura organizacional básica da Justiça Militar está normatizada no 
artigo 122 da Constituição Federal, que compreende os seguintes órgãos: o 
Superior Tribunal Militar, os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 

O Supremo Tribunal Militar — STM é o órgão de cúpula da Justiça Militar e 
tem sua composição delineada constitucionalmente. Salienta Silva (2011, p. 583):

[...] compõe-se de quinze Ministros vitalícios, nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a indi-
cação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais-gene-
rais da marinha, 4 dentre oficiais-generais do Exército, 3 
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa r 
do posto mais elevado da carreira, e 5 civis (artigo 123).

Para compor o STM são atribuídos requisitos constitucionais para os cargos 
de ministros civis, que devem ser  eiros maiores de 35 anos. Dos cinco civis, três 
serão escolhidos dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e os outros dois dentre 
juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

2.9 Justiça Federal
A organização da Justiça Federal encontra-se fundamentada pela Consti-

tuição Federal, artigo 106. Seus órgãos são: os Tribunais Regionais Federais e 
os Juízes Federais.

Compete à Justiça Federal processar e julgar originalmente (primeiro grau) e 
em grau de recurso (segundo grau). Sobre a representação originária da Justiça 
Federal, Alkmim (2009, p. 698) orienta os procedimentos: “A Justiça Federal de 
primeiro grau é representada pelos juízes federais que se localizam em todos 
os Estados e no Distrito Federal. Trata-se de juízos monocráticos ao lado dos 
quais funciona também o tribunal do júri, sendo um em cada Estado”.

Aos Tribunais Regionais Federais a Constituição Federal, no artigo 108, 
atribui competências exclusivas que são apresentadas no Quadro 3.5:
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Quadro 3.5  Competências dos Tribunais Regionais Federais

1. Competências originárias

a)  Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do 
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

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

c)  Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;

e) Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 

2.  Competência de julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 
juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Já para os juízes federais compete originalmente julgar e processar as causas 
atribuídas pela Constituição Federal, no artigo 109, apresentadas no Quadro 3.6:

Quadro 3.6  Competências dos juízes federais

1. Compete processar e julgar

a)  As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessa-
das na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de aci-
dentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

b)  As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domi-
ciliada ou residente no País;

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

d)  Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou inte-
resse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contra-
venções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

e)  Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no 
país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

f)  As causas relativas a direitos humanos a que se refere o §5o deste artigo; 

g)  Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o 
sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

h)  Os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento 
provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

continua
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i)  Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 
casos de competência dos tribunais federais;

j)  Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça 
Militar;

k)  Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogató-
ria, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes 
à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

l)  A disputa sobre direitos indígenas.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Destacamos que as lides de interesse da Justiça Federal são as que se re-
lacionam com conflitos da União, exceto os assuntos que possuem justiça 
especializada. Alkmim (2009, p. 698) resume: compete a Justiça Federal “[...] 
julgar causas em que houver interesse da União e suas autarquias e empresas 
públicas, com exceção das de falência, acidentes do trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

2.10 Justiça Estadual
Encontramos no artigo 125 da Constituição Federal a autorização dos Es-

tados de organizarem sua justiça, respeitando os princípios constitucionais. A 
competência dessa justiça deve ser delineada nas Constituições Estaduais e a 
lei de organização deve ser de iniciativa do Tribunal de Justiça de cada Estado.

Os Estados federados, em razão de sua autonomia política, 
administrativa e jurisdicional, possuem o seu próprio Poder 
Judiciário, competindo a cada Unidade Federativa a orga-
nização de sua estrutura, observados os princípios estabe-
lecidos na Constituição Federal (ALKMIM, 2009, p. 701).

O órgão de cúpula da Justiça Estadual, nos Estados-membros, é o Tribunal 
de Justiça e cabe a este a proposição de legislação para organização funcional, 
administrativa e financeira, assim prescreve a nossa Constituição. Na visão de 
Alkmim (2009, p. 701), normalmente se utiliza da seguinte estrutura:

Para fins de organização das Justiças estaduais de primeiro 
grau, o território dos Estados é dividido em comarcas, 
sendo que cada comarca abrange um ou mais municípios 
e distritos. Comarca é o foro em que o juiz de primeiro 
grau exerce a sua competência territorial, podendo em 
cada comarca haver um ou mais juízos, ou seja, uma ou 
mais varas da Justiça Estadual, especializadas ou não, 
além de um tribunal de júri.

continuação
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A Lei Federal no 9.099/95 (BRASIL, 1995) cria a obrigação tanto para a Jus-
tiça Federal como para a Justiça Estadual para a criação de juizados especiais, 
cíveis e criminais.

Acadêmico, para melhor compreender as Características e Competências do Poder Judiciário é 
primordial que você leia atentamente a Constituição Federal no Capítulo III, artigos 92 a 135. 
Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

Para saber mais

 1.  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário possuem funções típi-
cas no desempenho de suas competências. Com referência à função 
típica do Judiciário, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) Função administrativa.

(  ) Função jurisdicional.

(  ) Função legislativa.

(  ) Função executiva.

 2.  A organização do Poder Judiciário quanto à sua estrutura básica dos 
seus órgãos está prescrita na Constituição Federal. Com referência ao 
artigo que determina a estrutura do Judiciário, assinale a alternativa 
CORRETA:

(  ) Está determinado no artigo 70.

(  ) Está determinado no artigo 90.

(  ) Está determinado no artigo 95.

(  ) Está determinado no artigo 92.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3 Órgãos auxiliares do poder 
judiciário

A Seção 3 trará para você, acadêmico(a), as informações acerca de alguns 
atores que não compõem o quadro de órgãos do Judiciário, porém auxiliam o 
Poder Judiciário na função jurisdicional. Você irá conhecer as atribuições do 
Ministério Público, da Advocacia Geral da União e das Defensorias Públicas 
e será levado a perceber o quanto estes são importantes no acesso à justiça no 
território brasileiro.

3.1 Ministério público
O Ministério Público — MP, consoante aos ensinamentos de Moraes (2011), 

é o defensor dos direitos fundamentais, dentre eles os indisponíveis e de inte-
resses coletivos, também atua como fiscal dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. “Os membros do Ministério Público, em nível federal, são chama-
dos de procuradores da República e, em nível estadual, de promotores e de 
procuradores da Justiça” (ALKMIM, 2009, p. 703).

O MP pelo exposto na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 128 
divide-se nos seguintes órgãos: a) O Ministério Público da União representado 
através do Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal 
e territórios; e b) O Ministério Público dos Estados.

Anteriormente, comentamos que a justiça deve ser provocada para a re-
solução dos conflitos, já o MP tem o caráter investigativo e em determinadas 
situações sua presença no processo de resolução de conflitos é indispensável. 
Para o desempenho das funções deste órgão é necessário completa indepen-
dência; ressalta Alkmim (2009, p. 703):

[...] para assegurar o respeito e a manutenção dos direitos 
individuais e coletivos garantidos pela Constituição brasi-
leira, não basta a isenção e imparcialidade do Poder Judi-
ciário, uma vês que este é inerte e age apenas mediante 
provocação. Há necessidade de um órgão independente, 
sem vinculação a qualquer dos poderes constituídos, 
que possa se movimentar e agir na defesa dos interesses 
coletivos e individuais indisponíveis, buscando junto ao 
Judiciário a garantia destes interesses.

Para o desempenho das suas atribuições que encontram-se dispostas no ar-
tigo 129 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), o Ministério Público é dotado 
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de garantias e vedações constitucionais descritas no art. 128, §5º. Para melhor 
compreensão adaptamos no Quadro 3.7 suas atribuições, garantias e vedações:

Quadro 3.7  Atribuições, garantias e vedações do Ministério Público

1. Atribuições 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 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; 

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 fun-
damentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

j)  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.

2. Garantias 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 cole-
giado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
assegurada ampla defesa; 

c)  Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, §4o, e ressalvado o disposto nos 
artigos 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, §2o, I.

3. Vedações do Ministério Público

a)  Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas pro-
cessuais;

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.

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).
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Acadêmico(a), o judiciário é controlado pelo Conselho Nacional de Justiça e o 
Ministério Público, que não é órgão do Poder Judiciário, tem como órgão de con-
trole e fiscalização o Conselho Nacional do Ministério Público — Conamp, que 
tem obrigatoriedade e estrutura básica no artigo 130-A da Constituição Federal.

Você sabe diferenciar as atribuições do Ministério Público e da De-
fensoria Pública?

Questões para reflexão

3.2 Advocacia geral da união
Este órgão do Poder Executivo da União vem auxiliar o judiciário no que 

tange à solicitação de informações e documentos, porque tem a função de 
representar os interesses federais. Salienta Alkmim (2009, p. 708): “[...] é a 
instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, 
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”. 

Para cumprir ao preceito constitucional no artigo 131, foi editada a Lei 
Complementar no 73/93, que institui a Advocacia Geral da União (AGU) e 
determina toda a estrutura organizacional, órgão, carreira, funções, controle 
institucional, direitos e impedimentos, entre outros. Apresentamos o Quadro 
3.8 com seus órgãos e atual composição:

Quadro 3.8 Composição dos Órgãos da Advocacia-Geral da União

Órgãos de direção superior Órgãos de execução

a)  O Advogado-Geral da União;
b)  A Procuradoria-Geral da União e a da 

Fazenda Nacional;
c)  Consultoria-Geral da União;
d)  O Conselho Superior da Advocacia-Geral 

da União; e
e)  A Corregedoria-Geral da Advocacia da 

União.

a)  As Procuradorias Regionais da União e as 
da Fazenda Nacional e as Procuradorias da 
União e as da Fazenda Nacional nos Esta-
dos e no Distrito Federal e as Procuradorias 
Seccionais destas;

b)  A Consultoria da União, as Consultorias Ju-
rídicas dos Ministérios, da Secretaria-Geral 
e das demais Secretarias da Presidência da 
República e do Estado-Maior das Forças 
Armadas.

Fonte: Adaptado de Brasil (1993).
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A legislação esclarece como escolher a chefia e como iniciar a carreira na 
AGU. Explica resumidamente Silva (2011, p. 606, grifo do autor):

Chefia. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação do Presi-
dente da República dentre cidadãos maiores de trinta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Carreira. Os membros da Advocacia-Geral da União, 
denominados Advogados da União, Procuradores da 
Fazenda Nacional e Assistentes Jurídicos, são organiza-
dos em carreira, em cuja classe inicial ingressarão por 
concurso público e provas de títulos. 

Ressaltamos que a livre-nomeação da chefia pelo presidente da República 
é coerente devido à responsabilidade de gerir todo o funcionamento de uma 
organização com responsabilidades tanto judiciais (causas judiciais) como 
extrajudiciais (normatizações, assessorias e pareceres).

Como são selecionadas as pessoas que podem se utilizar dos serviços 
da Defensoria Pública?

Questões para reflexão

3.3 Defensoria pública
Você sabia que o Estado tem a responsabilidade de prestar assistência jurí-

dica integral e gratuita a todos que comprovarem insuficiência de recursos? Esse 
é um dos direitos individuais que podemos encontrar na Constituição Federal 
no artigo 5o, inciso LXXIV. A fim de respeitar essa exigência constitucional e a 
sua função jurisdicional é que os Estados-membros devem instituir através de 
lei complementar a Defensoria Pública.

A Constituição Federal, nos artigos 133 a 135 (BRASIL, 1988), dá normas 
gerais sobre a obrigatoriedade e a função indispensável desta defensoria, bem 
como determina a criação de lei complementar para organizá-la. A Lei Comple-
mentar 80/94 (BRASIL, 1994) organiza a defensoria pública na Justiça Federal 
e dá diretrizes para sua organização na Justiça Estadual. 
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Em relação às atribuições da Defensoria Pública, vejamos a contribuição 
de Alkmim (2009, p. 709) sobre o assunto:

Tais atribuições não se confundem com as do Ministé-
rio Público, na medida em que este é responsável pela 
defesa da sociedade como um todo, incluindo-se aí os 
direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, e 
à Defensoria Pública compete a orientação e defesa do 
cidadão, individualmente considerado, e que não possua 
condições financeiras para constituir advogado particular 
visando a defesa de seus interesses. 

Verificamos que a indispensabilidade do advogado, nas causas judiciais, 
obriga o Estado a prover condições de orientação jurídica, defesa e acesso à 
justiça, gratuito, a pessoas sem condições financeiras.

Acadêmico(a), para ampliar seus conhecimentos sobre os serviços gratuitos da Defensoria Pú-
blica, é fundamental que você leia a Lei Complementar 80/94. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm>. 

Para saber mais

 1. A justiça brasileira deve ser provocada para que desempenhe seu pa-
pel de resolução de conflitos ou lides. Isso significa que para a defesa 
dos direitos fundamentais é necessário iniciar um processo judicial 
demonstrando a lesão do direito. Quanto à defesa dos direitos indis-
poníveis e interesses coletivos, fica a cargo de um órgão que também 
é auxiliar do Poder Judiciário, assinale a alternativa CORRETA:

( )  O defensor dos direitos indisponíveis e interesses coletivos é o 
Ministério Público.

( )  O órgão defensor dos direitos indisponíveis e interesses coletivos 
é a Defensoria Pública.

( )  O órgão defensor dos direitos indisponíveis e interesses coletivos 
é Advocacia Geral da União.

Atividades de aprendizagem
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( )  O defensor dos direitos indisponíveis e interesses coletivos é o 
advogado público.

 2. O acesso à justiça brasileira, na grande maioria dos casos, se concreti-
zará com a contratação de um advogado para intermediar o processo 
judicial. Quando uma pessoa necessita de orientação jurídica ou 
representação processual, caso comprove insuficiência financeira 
poderá solicitar auxílio a um órgão público especializado. Quanto 
ao nome desse órgão, assinale a alternativa CORRETA:

( ) Defensoria Pública.

( ) Ministério Público.

( ) Advocacia Geral da União.

( ) Ministro da Justiça. 

Acadêmico(a), nesta unidade lhe foi apresentado: 

 As características e competências dos poderes executivo e judiciário 
estão determinadas na nossa Constituição Federal, capítulos II e III.  

 Quem exerce o poder wxecutivo na União é o presidente da Repú-
blica, nos Estados é o governador e nos municípios é o prefeito.

 A administração pública, quando centraliza ou desconcentra seus 
serviços, utiliza-se da administração direta e quando cria uma es-
trutura para descentralizá-los utiliza-se da administração indireta.

 Cada ente da federação (União, Estados, Distrito Federal e municí-
pios) deve criar uma estrutura administrativa, que são os órgãos, por 
meio de Leis Complementares à Constituição Federal, Constituição 
Estadual e a Lei Orgânica do município. 

 O poder judiciário, que tem a função típica jurisdicional, é inde-
pendente e também é estruturado por órgãos.

  Os órgãos da justiça são: Supremo Tribunal Federal, Conselho 
Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Re-

Fique ligado!

ss
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gionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, 
Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e 
Juízes dos Estados e do Distrito Federal e territórios.

  Existe a organização da Justiça Federal e da Justiça Estadual, não 
há “justiça municipal”.

  A fim de viabilizar o verdadeiro acesso à justiça, existem órgãos 
auxiliares ao Poder Judiciário que são: o Ministério Público, a 
Advocacia Geral da União e as Defensorias Públicas.

Acadêmico(a), 

Após conhecermos o poder executivo e o judiciário, compreen-
demos que as nossas atividades diárias estão ligadas e dependem do 
bom funcionamento de cada um deles.

Agora que você conhece as estruturas e órgãos do executivo e 
judiciário, busque participar, colaborando com o funcionamento 
dos serviços públicos exercendo seus deveres de cidadão. Não 
esqueça, também, de cobrar seus direitos, já que agora tem conhe-
cimento de quais são as atribuições dos representantes e órgãos 
desses poderes.

Procure acompanhar as decisões implementadas pelos represen-
tantes dos poderes apresentados e verifique se estão de acordo com 
as suas atribuições em benefício da nossa sociedade. 

Você pode acompanhar decisões, processos, gastos e outras 
informações importantes, nas páginas eletrônicas da União, do seu 
Estado e município, na Internet).

Para concluir o estudo da unidade
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Prezado(a) acadêmico(a), para que possamos avaliar a compreensão 
dos conceitos que apresentamos até o momento, convido-o a res-
ponder aos questionamentos a seguir:

 1. O presidente da República pode em determinadas situações ausentar-
-se ou ser impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito. Quanto 
à ordem correta dos sucessores do presidente da República, ordene 
as seguintes sentenças:

I. Presidente do Supremo Tribunal Federal.

II. Vice-presidente da República.

III. Presidente da Câmara dos Deputados.

IV. Presidente do Senado Federal.

  Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(  ) I — II — III — IV.

(  ) II — III — IV — I.

(  ) III — I — II — IV.

(  ) IV — III — II — I.

 2. Os municípios possuem autonomia política e organizacional, desde 
que respeitem os princípios constitucionais. Quanto ao nome da lei 
municipal que rege os municípios, assinale a alternativa CORRETA:

(  ) É a Constituição Estadual.

(  ) É a Carta Magna Federal.

(  ) É a Lei Orgânica Municipal.

(  ) É a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

 3. Entre outras competências de julgar do Supremo Tribunal Federal estão 
dispostas na Constituição Federal, no artigo 102, sua competência 
originária. Com referência às competências originárias, assinale a 
alternativa CORRETA:

(  ) Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

(  ) Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição.

Atividades de aprendizagem da unidade
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(  ) Julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território.

(  ) Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

 4. Para otimizar o controle do Poder Judiciário pelo Conselho Nacional 
de Justiça, deve a União, o Distrito Federal e os territórios implemen-
tarem estrutura que receberão denúncias relacionadas ao judiciário. 
Com referência aos nomes desse órgãos que receberão as denúncias, 
assinale a alternativa CORRETA:

(  ) Chamam-se Ouvidorias de Justiça.

(  ) Chamam-se Ouvidorias da União.

(  ) Chamam-se Ouvidorias de Gestão da Justiça.

(  ) Chamam-se Ouvidorias de controle institucional.

 5. A Advocacia Geral da União é o órgão que representa a União nos 
processos judiciais e extrajudiciais. Pesquise e responda quem é o 
chefe desse órgão?
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 Seção 1: Conceitos, elementos e atributos do ato 
administrativo

Nesta seção, serão apresentados os conceitos vin-
culados ao ato administrativo, dentre eles, os fatos 
administrativos, os requisitos do ato administrativo 
que compreendem competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto, além dos atributos que tratam da 
presunção de legitimidade e veracidade, imperativi-
dade e autoexecutoriedade.

 Seção 2: Classificação e espécies de atos 
administrativos

Nesta seção, serão objeto de estudo a classificação 
dos atos, que não atende a um padrão específico em 
razão dos vários critérios que podem ser utilizados 
para delimitá-los, bem como as espécies de atos ad-
ministrativos que são enquadrados pelas característi-
cas que os assemelham ou por traços individuais que 
os distinguem, de acordo com o objeto que encerram 
ou o fim imediato a que se destinam, da mesma 
forma que faremos menção ao mérito administrativo. 

Objetivos de aprendizagem: Esta unidade tem por objetivo apre-
sentar ao acadêmico(a) o ato administrativo como forma de execu-
ção e expressão das atividades estatais que identificam a atuação 
da administração pública.

Atos administrativos 

Unidade 4

Sonia Adriana Weege
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 Seção 3: Extinção dos atos administrativos

O objeto de estudo desta seção serão as modalidades 
ou formas de extinção dos atos administrativos, ou 
seja, as formas de retirada do ato administrativo do 
ordenamento jurídico.
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Introdução ao estudo

Para que a administração pública atenda a finalidade de sua própria exis-
tência, que é a de atender por meio dos serviços públicos as necessidades e 
os interesses da coletividade, esta faz uso de instrumentos denominados atos 
administrativos.

Esta unidade possibilitará que você compreenda os conceitos vinculados 
aos atos administrativos, seus requisitos, seus atributos, classificação e espé-
cies. Será possível reconhecer as formas de extinção dos atos administrativos 
e outras particularidades.

Torna-se importante relatar que o ato administrativo tem conformação 
jurídica e é a forma de expressão e concretização da função administrativa 
exercida pelo Estado; nesse sentido, resta clara a importância do estudo deste 
conteúdo fundamental para a compreensão da forma de ação do poder público 
que acaba por ser um elo de organização da vida em sociedade.

A Unidade 4 será apresentada com a estrutura de três seções, sendo que a 
Seção 1 tratará dos conceitos vinculados ao ato administrativo seus elementos 
e atributos, a Seção 2 abordará a classificação e espécies de atos adminis-
trativos e, ao final, a Seção 3 trará assuntos relacionados à extinção dos atos 
administrativos.

Seção 1 Conceitos, elementos e atributos do 
ato administrativo

É importante enfatizar que o ato administrativo é praticado para o exercício 
concreto da função administrativa do Estado, sejam esses atos editados pelos 
órgãos do poder executivo, legislativo ou judiciário. Dispor para compreensão 
de todas as formas de externalização desses atos observando seus elementos e 
atributos será a temática desta seção.

A importância das prerrogativas e pressupostos que norteiam todas as ativi-
dades estatais reconhecida pela edição de seus atos e nos reflexos destes para 
coletividade. Saber dos atos administrativos é pressuposto da gestão adminis-
trativa ordenada para o Poder Público e daqueles que exercem o controle dos 
atos emanados da administração pública, o que inclui uma sociedade.
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1.1 Conceitos vinculados ao ato administrativo
Os atos administrativos são executados no exercício das atribuições públicas, 

e por serem desta forma são regulados e sujeitos ao regime do direito público.

Trazemos para você, acadêmico(a), o conceito de ato administrativo atribu-
ído por Meirelles (2013, p. 159): “[...] ato administrativo é toda manifestação 
unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria”.

Ainda segundo Alexandrino e Paulo (2011), os atos administrativos enqua-
dram-se na categoria dos atos jurídicos, sendo igualmente reconhecidos como 
manifestações unilaterais de vontade.

Resta claro ainda, acadêmico(a), que o ato administrativo é uma declara-
ção ou manifestação da administração pública que fala em nome do Estado, 
podendo ser exarado de qualquer um dos poderes (executivo, legislativo, ju-
diciário) que possam editar atos administrativos.

Da mesma forma, é importante ressaltar que o ato administrativo sujeita-se 
à lei e ao regime jurídico administrativo, pode sofrer o controle judicial (poder 
judiciário), e produz efeitos administrativos imediatos.

Alexandrino e Paulo (2011) nos trazem o conceito de fato administrativo 
que normalmente é reconhecido como “ato material”, resultante de um ou mais 
atos administrativos. Uma vez expressa a vontade da administração pública pela 
edição de um (ou mais) ato administrativo (manifestação de conteúdo jurídico), 
surge como consequência um fato administrativo (a implementação do ato).

Exemplificando: a demolição de um prédio (fato administrativo) pode ser 
resultante de uma ordem de serviço da administração (ato administrativo); a 
edição de um decreto (ato administrativo) pode ter como consequência a de-
sapropriação de um bem particular (fato administrativo).

Ainda temos como esclarecimento de Alexandrino e Paulo (2011, p. 417) 
a distinção de três categorias distintas de atos administrativos, que podem ser 
reconhecidas, cada qual sendo o ato típico de um dos Poderes do Estado:

  Atos legislativos (elaboração de normas primárias).

  Atos judiciais (exercício da jurisdição).

  Atos administrativos.

Os atos administrativos são reconhecidos como típicos do poder executivo que 
os utiliza no exercício de suas funções próprias, entretanto, o poder judiciário e 
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legislativo, como já descrevemos, também editam atos administrativos, normal-
mente relacionados ao exercício de suas atividades de gestão interna como atos 
relacionados à contratação de pessoal, à aquisição de material de consumo etc.

1.2 Elementos do ato administrativo
Os elementos do ato administrativo são indispensáveis e essenciais para 

validá-lo. O ato administrativo que não atender a esses elementos estará em 
desacordo com a lei e será em regra nulo.

Acadêmico(a) alguns doutrinadores utilizam a expressão “requisitos do ato administrativo” e 
não “elementos do ato administrativo”, entretanto sua classificação não difere e a estudaremos 
no decorrer desta seção.

Para saber mais

Vamos ao estudo dos elementos do ato administrativo!

a) Competência 

 A competência do ato administrativo está vinculada ao agente público. Os 
atos administrativos não podem ser praticados por qualquer pessoa. O sujeito 
competente deve ser necessariamente um agente público. A esse agente 
público foi conferido o poder legal para editar os atos administrativos, relem-
brando que somente a lei pode estabelecer competências administrativas.

Agente público competente é o que recebe da lei o devido dever-poder para o desempenho 
de suas funções (GASPARINI, 2012, p.113).

Para saber mais

A competência possui elencadas algumas características descritas por Ale-
xandrino e Paulo (2011, p. 443), sendo esta “[...] irrenunciável, intransferível, 
imodificável pela vontade do agente e imprescritível”.

A competência traz consigo a especificidade da possibilidade de sua de-
legação e avocação quando autorizadas legalmente, e sobre esses aspectos 
solicitamos que você faça uma leitura da Lei no 9.784/1999, em seus arts. 11 
a 15 (BRASIL, 1999). 
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Delegar: realizar uma transmissão, concessão de (poderes); conferir a (alguém) poder e repre-
sentatividade para [...] (HOUAISS, 2009, p. 609).

Avocar: [...] atrair para si; atribuir a si, arrogar-se (avoca a si o poder de decisão) [...] chamar 
para si funções originariamente atribuídas a um subordinado (HOUAISS, 2009, p. 231).

Para saber mais

b) Forma

Todo ato administrativo é inicialmente formal, e a forma exigida pela lei quase 
sempre é a escrita. Existem, entretanto, excepcionalmente, atos administrativos 
não escritos, exemplificando: ordens verbais do superior ao seu subordinado; 
gestos, apitos e sinais luminosos do trânsito; cartazes e placas que expressam uma 
ordem da administração pública, tais como as que proíbem estacionar, fumar 
etc. Tais atos administrativos que não atendem a forma escrita têm sua execução 
amparada em lei, como nos exemplos acima citados.

Di Pietro (2013) alerta que a obediência à forma não significa, no entanto, 
que a administração esteja sujeita a formas rígidas e sacramentais; o que se exige, 
a rigor, é que seja adotada como regra a forma escrita, para que tudo fique do-
cumentado e passível de verificação a todo momento. A inobservância da forma 
do ato administrativo pode invalidá-lo por este possuir um vício de legalidade.

c) Finalidade

A lei determina a finalidade do ato administrativo. Segundo Di Pietro (2013, 
p. 217) “[...] finalidade é o resultado que a administração quer alcançar com 
a prática do ato”.

Tanto o motivo quanto a finalidade contribuem para a formação da vontade 
da administração: diante de certa situação de fato ou de direito (motivo), a auto-
ridade pratica certo ato (objeto) para alcançar determinado resultado (finalidade).

A finalidade abrange um sentido amplo em que a finalidade corresponde à 
consecução de um resultado de interesse público; nesse sentido, diz-se que o 
ato administrativo tem que ter finalidade pública; em sentido estrito, finalidade 
é o resultado específico que cada ato deve produzir, conforme definido em lei; 
nesse sentido diz-se que a finalidade do ato administrativo é sempre a que decorre 
explícita ou implicitamente da lei.
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De uma forma simples, um decreto que nomeia um servidor público, au-
mentando o quadro de servidores da administração pública, tem por finalidade 
ofertar eficiência ao serviço público, atendendo, portanto, ao interesse público.

Se infringida a finalidade legal de um ato administrativo, ou desatendido o seu 
fim que é o interesse da coletividade, este ato será ilegal, por desvio de poder. 

Em um exemplo de Di Pietro (2013, p. 218), tanto ocorre esse vício quando 
a administração remove o funcionário a título de punição, como no caso em 
que ela desapropria um imóvel para perseguir o seu proprietário inimigo polí-
tico. No primeiro caso, o ato foi praticado com finalidade diversa da prevista 
na lei; no segundo, fugiu ao interesse público e foi praticado para atender ao 
fim de interesse particular da autoridade.

d) Motivo

Nas palavras de Di Pietro (2013, p. 218), motivo é o pressuposto de fato e 
de direito que serve de fundamento do ato administrativo. A ausência de motivo 
ou indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, 
de acontecimentos e de situações que levam a administração a praticar o ato.

Para saber mais

No ato de punição do funcionário, o motivo é a infração que ele praticou; 
no tombamento, é o valor cultural do bem; na licença para construir, é o con-
junto de requisitos comprovados pelo proprietário; na concessão de licença-
-paternidade, será o nascimento do filho do servidor; na demolição de um 
prédio, o perigo que ele representa em decorrência de sua má conservação.

e) Objeto

Alexandrino e Paulo (2011, p. 453) definem que o objeto é o próprio con-
teúdo material do ato sendo que, o objeto do ato administrativo identifica-se 
com o seu conteúdo, por meio da qual a administração manifesta sua vontade, 
ou atesta situações preexistentes. O objeto do ato administrativo é a própria 
alteração no mundo jurídico que o ato provoca, é o efeito jurídico imediato 
que o ato produz.
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Como exemplo, temos o objeto do ato de concessão de uma licença a pró-
pria concessão da licença; o objeto do ato de exoneração; a própria exoneração, 
o objeto do ato de suspensão do servidor à própria suspensão.

Marinela (2010) chama atenção para os requisitos de validade do ato ad-
ministrativo, sendo estes 3 (três) que seguem descritos:

1. Licitude: o objeto do ato administrativo precisa ser lícito. É necessário 
que o ato administrativo seja permitido em lei. Se o objeto não estiver 
previsto em lei já é ilícito para o direito público. Exemplificando, não 
poderíamos vender objetos furtados (objeto ilícito).

2. Possibilidade: o objeto deve ser possível, isto é, suscetível de ser realizado. 
Exemplificando, não se podem vender imóveis na lua (objeto impossível).

3. Determinação: o objeto deve ser definido, determinado ou, ao menos, 
determinável (previsão do Código Civil, artigo 104, II) (BRASIL, 2002). 

Di Pietro (2013) ainda acrescenta ao objeto como requisito de sua validade 
que ele seja moral, ou seja, o objeto do ato administrativo deve estar em con-
sonância com os padrões comuns de comportamento, aceitos como corretos, 
justos e éticos.

Repassamos informações importantes, acadêmico(a), com relação aos 
possíveis vícios do objeto do ato administrativo, e sendo o vício do objeto 
insanável, invariavelmente acarreta a nulidade do ato administrativo, sendo 
que Alexandrino e Paulo (2011) identificam como os mais relevantes vícios 
em relação ao objeto:

Ato praticado com conteúdo não previsto em lei

Ex.: A Lei no 8.112/90 estabelece como sanção disciplinar a suspensão do 
servidor público por até 90 dias. Se a administração editasse um ato suspen-
dendo um servidor por 120 dias, esse ato seria nulo por vício de objeto.

Ato praticado com objeto diferente daquele que a lei prevê para aquela 
situação

Ex.: Imagine que a lei de um município preveja que a instalação de bancas 
de jornais no passeio público deva ser consentida ao administrado mediante 
permissão de uso de bem público.

Suponha-se que um particular tenha pleiteado à administração que lhe seja 
possibilitada a instalação de uma banca de jornais em determinada localidade 
do município. 
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Caso fosse editado para esse particular um ato de “autorização de uso de 
bem público para o fim de instalação de banca de jornais”, esse ato padeceria 
de vício de objeto, seria nulo, porque a lei prevê para aquela situação (instalação de 
banca de jornais) um ato administrativo com objeto diferente: “a permissão 
de uso de bem público”.

Reafirmando, os elementos dos atos administrativos constituem condições 
que devem ser observadas para que a edição destes seja válida.

1.3 Atributos do ato administrativo
Os atributos são nominados pelos doutrinadores como qualidades ou carac-

terísticas inerentes aos atos administrativos; são eles: presunção de legitimidade, 
imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Vamos ao estudo destes.

1.3.1 Presunção de legitimidade

Nas palavras de Alexandrino e Paulo (2011), a presunção de legitimidade ou pre-
sunção de legalidade é um atributo presente em todos os atos administrativos, quer 
imponham obrigações, quer reconheçam ou confiram direitos aos administrados.

Segundo esse atributo, os atos administrativos presumem-se legais, isto é, 
compatíveis com a lei, legítimos, e, portanto, esta presunção permite que o ato 
produza todos os seus efeitos até qualquer prova em contrário.

Afirma Di Pietro (2013) que a presunção de veracidade diz respeito aos fatos; 
presumem-se, portanto, verdadeiros os fatos alegados pela administração. Exem-
plos típicos estão relacionados as certidões, atestados, declarações, informações 
prestadas pela administração pública, pois estas são dotadas de fé pública.

Um fundamento para a característica da presunção de legitimidade do ato ad-
ministrativo é a necessidade de que o poder público possa exercer com agilidade 
suas atribuições, eis que tem como prerrogativa atender ao interesse da coletividade.

Como resultado da presunção da legitimidade, encontramos que o ônus da 
prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega, ou seja, 
do administrado, ou seja, estamos diante da inversão do ônus da prova, já que 
a presunção é relativa admitindo prova em contrário. Exemplo, a Certidão de 
óbito tem a presunção de validade até que se prove que o “de cujus” esteja vivo.

Ou seja, se você, acadêmico(a), afirmar que uma certidão emitida 
pela prefeitura de seu município não traz informações verdadeiras, não será 
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da prefeitura o dever de provar que elas são legítimas; você deverá provar que 
ela não traduz a verdade dos fatos.

1.3.2 Imperatividade

A imperatividade é característica que certos atos administrativos editados 
pela administração pública têm para constituir obrigações para os administra-
dos, independentemente de sua concordância (GASPARINI, 2012).

A imperatividade decorre da prerrogativa que tem o poder público de impor 
unilateralmente obrigações a terceiros.

Esclarecemos que a imperatividade não é um atributo presente em qualquer 
ato, mas apenas naqueles atos que implicam obrigação para o administrado, 
ou que são a ele impostos, e devem ser por ele obedecidos, sem necessidade 
de seu consentimento. 

Há imperatividade, portanto, nos atos de apreensão de alimentos, interdição 
de estabelecimento etc., ou ainda, a luz vermelha no farol é um ato administrativo 
que obriga unilateralmente o motorista a parar, mesmo que ele não concorde. 

Nos atos que conferem direitos solicitados pelo administrado, como, licença, 
autorização, permissão ou de ato apenas enunciativo como certidão, parecer 
e atestado, não encontramos o atributo da imperatividade.

1.3.3 Autoexecutoriedade

Descreve Di Pietro (2013, p. 208) “[...] que a autoexecutoriedade é atri-
buto pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria 
Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário”.

Observe-se que a autoexecutoriedade jamais afasta a apreciação judicial 
do ato, apenas dispensa a administração de obter ordem judicial prévia para 
poder praticá-lo.

Marinela (2010) informa que a autoexecutoriedade apresenta dois aspectos:

 A exigibilidade, que permite que o administrador decida sem a exigência 
do controle pelo Poder Judiciário representando a tomada de decisão;

 A executoriedade, que é a possibilidade que tem o administrador de fazer 
cumprir as suas decisões e executá-las, independentemente da autoriza-
ção de outro poder.

Como exemplo para autoexecutoeriedade temos a retirada da população de 
um prédio que ameaça desabar, a demolição desse mesmo prédio, a apreensão 
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de mercadorias entradas ou encontradas no país irregularmente, a destruição 
de alimentos impróprios para o consumo encontrados numa prateleira de su-
permercado etc.

Exemplo tradicional de ato não revestido de autoexecutoriedade é a co-
brança de multa, quando resistida pelo particular. A imposição de multa pela 
administração independe de qualquer manifestação prévia do poder judiciário, 
entretanto, a execução (cobrança forçada) da quantia correspondente deve ser 
realizada judicialmente. Resumindo, se o particular se recusa a pagar, a admi-
nistração somente pode haver a quantia a ela devida por meio de uma ação 
judicial de cobrança, chamada de execução. Não pode, portanto, a adminis-
tração obter por meios próprios essa importância; é necessária a intervenção 
do poder judiciário, para que aquela receba o valor a ela devido.

1.3.4 Tipicidade

Di Pietro (2013, p. 209) descreve que: 

[...] tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo 
deve corresponder a figuras previamente definidas pela 
lei aptas a produzir determinados resultados. Para cada 
finalidade que a Administração pretende alcançar existe 
um ato definido em lei. 

É atributo que decorre do princípio da legalidade, afastando a possibilidade da 
administração de executar atos inominados. Teoricamente, para cada finalidade 
que a administração pretenda atingir deve existir um ato típico definido em lei. Esse 
atributo representa um limite ao poder discricionário do administrador público e 
impede a execução de atos arbitrários. Não encontraremos esse atributo nos con-
tratos (ato bilateral); essa característica está vinculada apenas aos atos unilaterais.

Acadêmico(a), analise a importância da discricionariedade que possi-
bilita que o poder público faça “escolhas” por oportunidade e conve-
niência. Pode tornar-se essa prerrogativa um risco para arbitrariedades? 
Ou a legalidade é sempre evidente no cenário que conhecemos?

Questões para reflexão
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 1. Analise as assertivas descritas a seguir e assinale V para verdadeira e 
F para falsa; ao final, identifique a sequência correta:

(  ) A autoexecutoriedade consiste em atributo pelo qual os atos ad-
ministrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua 
concordância.

(  ) Como consequência do princípio da presunção de legalidade, as 
decisões administrativas são de execução imediata, até mesmo 
aquelas com possibilidade de gerar obrigações para o particular.

(  ) Entre os elementos do ato administrativo, encontra-se a finalidade 
que é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento 
ao ato administrativo.

(  ) A forma é o elemento do ato administrativo que representa o re-
sultado que a administração quer alcançar com a prática do ato.

  Assinale a alternativa correta:

(  ) V — V — F — F.

(  ) F — F — V — F.

(  ) F — V — F — V.

(  ) V — F — V — V.

 2. O ato administrativo está dotado de atributos, dentre os quais en-
contramos um que admite a inversão do ônus da prova, desde que 
lembrando que quem o alega deve produzir prova acerca de sua 
alegação. De que atributo estamos falando?

(  ) Imperatividade.

(  ) Autoexecutoriedade.

(  ) Presunção de legitimidade.

(  ) Tipicidade.

Atividades de aprendizagem
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Seção 2 Classificação e espécies de atos 
administrativos

Nesta seção, dedicaremos nosso estudo à compreensão da distinção dos atos 
administrativos em espécies de um determinado gênero, com classificações enun-
ciadas por suas especificidades, em razão de seus elementos comuns ou diversos.  

A administração pública tem como objetivo primordial atender a coletivi-
dade em suas necessidades. Utilizará para essa tarefa agentes públicos que pres-
tarão da mesma forma serviços públicos. A ordenação de todas essas situações 
é organizada e estruturada pelos atos administrativos, e estes estão delimitados 
por classificações e espécies que os distinguem e determinam as finalidade.

2.1 Classificação dos atos administrativos
Como já enunciamos, acadêmico(a), os atos administrativos não possuem 

uma classificação uniforme. Dentre as classificações e os doutrinadores da área 
administrativa reconhecidos, utilizaremos a classificação adotada por Di Pietro 
(2013), na concepção descrita a seguir: 

a) Quanto aos seus destinatários, os atos podem ser gerais ou individuais.

Os atos administrativos gerais são aqueles expedidos sem destinatários 
determinados, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma 
situação; são atos de comando abstrato e impessoal. São atos normativos 
praticados pela administração, como regulamentos, portarias, resoluções, 
circulares, instruções, deliberações, regimentos.

Os atos administrativos individuais são aqueles que se dirigem a destinatários 
certos, que produzem efeitos jurídicos no caso em concreto. Exemplo: nomea-
ção, demissão, tombamento, servidão administrativa, licença, autorização.

b) Quanto ao alcance, os atos podem ser internos ou externos.

Os atos administrativos internos são destinados a produzir efeitos dentro das 
repartições administrativas e, em razão disso, incidem normalmente sobre os 
órgãos ou agentes da administração que os expediram. Esses atos não produ-
zem efeitos em relação a estranhos. Não dependem esses atos dte publicação 
no órgão oficial para sua vigência, bastando a ciência aos destinatários ou a 
divulgação regulamentar da repartição. Esses atos podem ser gerais, especiais, 
normativos, ordinatórios e punitivos, de acordo com o caso em concreto, têm 
características operacionais normalmente portarias e instruções de serviço.
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Os atos administrativos externos ou de efeitos externos são aqueles que 
alcançam os administrados, os contratantes e, em certos casos, os próprios 
servidores, provendo sobre seus direitos, obrigações, negócios ou conduta 
perante a administração. Esses atos para que surtam seus efeitos dependem de 
publicação em ordem oficial.

c) Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem 
ser de império, gestão ou de expediente.

Os atos administrativos de império são todos aqueles que a administração 
pratica usando de sua supremacia, com todas as prerrogativas e privilégios de 
autoridade e impostos unilateral e coercitivamente ao particular independen-
temente de autorização judicial, são exemplos desses atos as desapropriações 
e interdições de atividades.

Os atos administrativos de gestão são praticados pela administração em 
situação de igualdade com os particulares; para a conservação e desenvol-
vimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços não exigem 
coerção sobre os interessados. Um exemplo é um contrato de locação em que 
a administração pública é locatária.

Os atos administrativos de expediente são aqueles que se destinam a dar 
andamento aos processos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, 
são atos de rotina interna, sem caráter decisório, geralmente praticados por 
servidores subalternos que não possuem competência decisória.

d) Quanto à função da vontade, os atos administrativos classificam-se 
em atos administrativos propriamente ditos e puros ou meros atos 
administrativos.

Nos atos administrativos propriamente ditos encontramos uma declaração 
de vontade da administração voltada para a obtenção de determinado efeito 
jurídico definido em lei, com o por exemplo uma demissão, tombamento, 
requisição.

No mero ato administrativo, há uma declaração de opinião (parecer), co-
nhecimento (certidão) ou desejo (voto em um colegiado).

e) Quanto à formação de vontade, os atos podem ser simples, complexos 
e compostos.

Os atos administrativos simples são os que decorrem da declaração de von-
tade de um único órgão, seja ele singular ou colegiado; Exemplo: a nomeação 
pelo presidente da República; a deliberação de um Conselho.
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Os atos administrativos complexos são os que resultam da manifestação 
de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados; o essencial nesta 
categoria de atos é o concurso de vontades de órgãos diferentes para a formação 
de um único ato. Por exemplo; a nomeação feita pelo chefe do poder executivo 
e complementado pela posse e exercício dados pelo chefe da repartição em 
que vai servir o nomeado.

Os atos administrativos compostos são resultantes da manifestação de 
dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental em relação à de 
outro que edita o ato principal. Como exemplos temos uma autorização que 
dependa do visto de autoridade superior; a nomeação do procurador geral 
da República depende da prévia aprovação do Senado (artigo 128, parágrafo 
1o da CRFB/88) (BRASIL, 1988).

O ato administrativo composto é praticado em dois atos, um principal e outro acessório.

No exemplo acima a nomeação é o ato principal, sendo a aprovação prévia o ato acessório.

Em geral, os atos que dependem de autorização, aprovação, proposta, parecer, laudo técnico, 
homologação, visto etc. , são atos administrativos compostos.

Para saber mais

f) Quanto aos efeitos, o ato administrativo pode ser constitutivo, declara-
tório e enunciativo:

Os atos administrativos constitutivos são aqueles pelos quais a administração 
cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. É o 
caso da permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade, revogação.

Os atos administrativos declaratórios são aqueles em que a administração 
apenas reconhece um direito que já existia antes do ato. Exemplos: admissão, 
licença, homologação, isenção, anulação.

O atos administrativos enunciativos são aqueles pelos quais a administração 
apenas testa ou reconhece determinada situação de fato ou de direito, temos 
como exemplo as certidões, atestados, informações, pareceres. Esses atos ad-
ministrativos não representam manifestação de vontade produtora de efeitos 
jurídicos, mas contêm opiniões ou conhecimentos.
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g) Quanto à exequibilidade, o ato administrativo pode ser perfeito, im-
perfeito, pendente e consumado. Quando falamos em exequibilidade 
falamos na capacidade do ato para produzir efeitos jurídicos.

O ato administrativo perfeito é aquele que já completou todo seu ciclo de 
formação e está em condições de produzir efeitos jurídicos.

O administrativo imperfeito é aquele que não está apto a produzir efeitos 
jurídicos, porque não completou o seu ciclo de formação, como quando falta 
a publicação, a aprovação, a homologação, desde que exigidas por lei como 
requisitos para a exequibilidade do ato.

O ato pendente é o que está sujeito a condição ou termo para produzir 
efeitos. Ele distingue-se do ato imperfeito porque já completou seu ciclo de 
formação, está apto a produzir seus efeitos, e estes ficam suspensos até que 
ocorra a condição ou termo.

O ato consumado é o que já exauriu os seus efeitos. Ele se torna definitivo, 
não pode ser impugnado por via administrativa ou judicial.

h) Quanto ao regramento do ato, este pode ser vinculado ou discricionário.

Atos administrativos vinculados são os que a administração pratica sem 
margem alguma de liberdade de decisão, pois ali previamente determinou o 
único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que con-
figure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar 
a oportunidade ou conveniência administrativas quanto à edição do ato; uma 
vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado invariavelmente.

Nos atos vinculados, desatendido qualquer requisito, compromete-se a 
eficácia do ato praticado, tornando-se passível de anulação pela própria ad-
ministração, ou pelo judiciário, se assim requerer o interessado.

Exemplificando, tomemos a concessão da licença-paternidade regulada 
na Lei no 8.112/90 (BRASIL, 1990). Atendidas as condições da lei (cuja base 
direta é a constituição), ou seja, nascido o filho de servidor público, não cabe 
ao administrador público, sob nenhuma circunstância, alegar que o servidor é 
essencial ao serviço público, que não seria conveniente o seu afastamento, ou 
qualquer outra tentativa de não editar o ato de concessão da licença. Confi-
gurada a hipótese legal (o nascimento do filho do servidor que lhe dá direito à 
licença-paternidade), somente uma atitude se admite, a edição do ato conces-
sivo, sem espaço para juízo de oportunidade ou conveniência administrativa.
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Atos administrativos discricionários são aqueles em que a administração 
pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e nos limites da lei, 
quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua 
conveniência administrativas. Exemplificando, tome-se a licença para tratar 
de interesses particulares na Lei no 8.112/90 (BRASIL, 1990). Observamos 
que a lei utiliza a expressão “[...] a critério da administração” para referir-se a 
concessão da licença (artigo 91). O ato, embora previsto em lei, fica a critério 
da administração.

Ato discricionário, não se confunde com ato arbitrário. Discrição e arbítrio são conceitos intei-
ramente diversos. Discrição é liberdade de ação dentro dos limites legais; arbítrio é ação contrária 
ou excedente da lei. Ato discricionário, portanto, quando permitido pelo direito, é legal e válido; 
ato arbitrário é, sempre e sempre, ilegítimo e inválido (MEIRELLES, 2013, p.179).

Para saber mais

Ratificamos que, enquanto o agente público está rigidamente adstrito à lei 
quanto a todos os elementos de um ato vinculado (competência, finalidade, 
forma, motivo e objeto), ao praticar um ato discricionário possui ele certa li-
berdade (dentro dos limites da lei) quanto à valoração dos motivos e à escolha 
do objeto (conteúdo) segundo os seus privativos critérios de oportunidade e 
conveniência administrativas.

i) Quanto à validade, o ato administrativo pode ser válido, nulo, anulável 
e inexistente.

O ato administrativo válido é o que está em total conformidade com o 
ordenamento jurídico, é o ato que não contém qualquer vício, qualquer 
irregularidade, qualquer ilegalidade.

O ato administrativo nulo é aquele que nasce com vício insanável, 
normalmente resultante da ausência de um dos seus elementos constitutivos, 
como, por exemplo, um motivo inexistente, com objeto não previsto em lei, 
praticado com desvio de finalidade. O ato nulo não produz efeito entre as 
partes, ele é um ato ilegal ou ilegítimo e seu defeito não pode ser corrigido 
(convalidado). Exemplo: a nomeação de um candidato que não tenha nível 
superior para um cargo que o exija.
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O ato administrativo inexistente é aquele que possui apenas aparência de 
manifestação de vontade da administração pública, mas, em verdade, não se 
origina de um agente público, mas de alguém que se passa por tal condição, como 
o usurpador de função. Exemplo: a multa emitida por um falso fiscal tributário.

O ato administrativo anulável é aquele que apresenta um defeito sanável, 
ou seja, passível de correção (convalidação) pela própria administração que o 
praticou, desde que ele não seja lesivo ao interesse público, nem cause prejuízo 
a terceiros. São sanáveis o vício de competência quanto à pessoa, exceto se se 
tratar de competência exclusiva, e o vício de forma, a menos que se trate de 
forma exigida pela lei como condição essencial à validade do ato.

A principal diferença entre um ato nulo e um ato inexistente é que nenhum efeito que este 
tenha produzido pode ser validamente mantido, nem mesmo perante terceiros de boa-fé.

Acadêmico(a), guarde:

Ato anulável, vício que pode ser corrigido, logo pode ser convalidado; ato nulo, vício que não 
pode ser corrigido, deve ser anulado; e ato inexistente não pode nada, porque nem existe.

Para saber mais

2.2 Mérito do ato administrativo
Quando analisamos os elementos do ato administrativo, precisamos ob-

servar aqueles que são vinculados e aqueles que são discricionários. Os atos 
vinculados devem ser preenchidos de acordo com o descrito em lei; não pode 
o administrador público utilizar-se da conveniência e oportunidade. Por outro 
lado, nos atos discricionários, quando o elemento for discricionário, o gestor 
público pode realizar um juízo de valor, avaliando a conveniência e oportuni-
dade do interesse público para realizar o ato.

Para os atos vinculados, todos os elementos são vinculados; portanto, a com-
petência, a forma, o motivo, o objeto e a finalidade são elementos vinculados.

No ato discricionário, são elementos vinculados o sujeito competente, a 
forma e a finalidade, que são definidos em lei, e o gestor público não pode 
modificá-los, não tem escolha. 

Entretanto, nos atos administrativos discricionários, o objeto e o motivo 
são discricionários, o gestor público pode fazer um juízo de valor analisando 
a conveniência e oportunidade.
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Nas palavras de Marinela (2010), o mérito administrativo do ato administra-
tivo é a valoração do administrador, é a liberdade, é a análise da conveniência 
e da oportunidade, que estão presentes nos elementos motivo e objeto.

O poder judiciário não exerce controle sobre o mérito administrativo, mas , 
se provocado pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato adminis-
trativo. O poder judiciário pode anular atos administrativos quando confirmada 
a prática da ilegalidade ou ilegitimidade pelo gestor público, quando este 
extrapolar os limites da lei.

O poder judiciário nunca vai adentrar o mérito administrativo para dizer 
se o ato foi ou não conveniente e oportuno, isto seria controle de mérito, pelo 
judiciário, de atos administrativos de outro poder, o que nosso ordenamento 
jurídico não permite e caracterizaria ofensa ao princípio da separação dos 
poderes (ALEXANDRINO; PAULO, 2011). 

O judiciário deve se limitar ao controle da legalidade do exercício da dis-
cricionariedade da administração pública, não deve substituí-la no juízo de 
conveniência e oportunidade. 

Encontramos o mérito administrativo nos atos discricionários. Mérito NÃO É IGUAL a motivo e 
objeto, apesar de estar presente neles. Motivo é o fato e fundamento jurídico do ato 
administrativo, enquanto o objeto é o resultado prático do ato e o mérito é a liberdade e a 
discricionariedade do gestor público.

Para saber mais

Quadro 4.1 Mérito dos atos administrativos

ELEMENTOS ATO VINCULADO ATO DISCRICIONÁRIO

Sujeito competente Vinculado Vinculado

Forma Vinculado Vinculado

Motivo Vinculado Discricionário (mérito)

Objeto Vinculado Discricionário (mérito)

Finalidade Vinculado Vinculado

Fonte: Marinela (2010, p. 257).
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2.3 Espécies de atos administrativos
Os atos administrativos estão enquadrados pelas características comuns que 

os posiciona como semelhantes, da mesma forma que foram analisados os traços 
individuais que os distinguem, ou ainda pelo fim imediato que se destinam ou 
objeto que encerram. Utilizaremos como parâmetros a identificação dos atos 
administrativos agrupados em cinco espécies de acordo com a concepção de 
Alexandrino e Paulo (2011), disposta a seguir:

a) Atos normativos: os atos administrativos normativos contêm de termi-
nações gerais e abstratas, não têm destinatários determinados, fazem 
correspondência aos atos gerais estudados no tópico das classificações 
dos atos administrativos. Os atos administrativos normativos têm por 
finalidade possibilitar a fiel execução de leis pela Administração. Temos 
como exemplos de atos administrativos normativos:

 O decreto que é a forma de que se revestem os atos individuais ou 
gerais, emanados do chefe do poder executivo (presidente da Repú-
blica, governador e prefeito) e, portanto, são de competência exclusiva 
destes chefes do poder executivo.

 As instruções normativas, que são atos administrativos expedidos pelos 
ministros de estado para execução das leis, decretos, regulamentos etc.;

 Os regimentos que são atos administrativos de atuação interna, desti-
nados a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de corporações 
legislativas;

 As resoluções são atos normativos ou individuais, emanados de auto-
ridades de alto escalão administrativo, como ministros e secretários de 
estado ou município, dentre outros para disciplinar matéria específica 
de sua competência;

 As deliberações são oriundas em regra de órgãos colegiados, como 
conselhos, comissões, normalmente representando a vontade majo-
ritária de seus componentes.

b) Atos ordinatórios: os atos ordinatórios têm por finalidade disciplinar o 
funcionamen to da administração e a conduta funcional dos servidores 
públicos; são atos administrativos internos, que representam o exercí-
cio do poder hierárquico do Estado. Os atos ordinatórios vinculam os 
subordinados à autoridade que os expediu. Temos como exemplos:
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 Portaria são atos administrativos internos pelos quais os chefes de 
órgãos e repartições públicas expedem determinações gerais ou in-
dividuais. Por meio das portarias abrem-se inquéritos, sindicâncias, 
processos administrativos etc.

 Instrução é forma utilizada para orientação interna das repartições, 
originadas de seus chefes, onde estão descritas a forma pela qual 
os seus subordinados deverão dar andamento aos seus serviços. As 
instruções não podem ser contrárias a lei, decreto, regulamento ou 
regimento, pois são atos inferiores a estes.

  Circular é o instrumento de que se valem as autoridades para transmitir 
ordens internas uniformes a seus subordinados.

  Despacho é o ato administrativo que contém decisão das autoridades 
sobre assunto de interesse individual ou coletivo, submetido à sua 
apreciação.

  Ofício é o ato pelo qual os agentes administrativos se comunicam. 
Formalmente são cartas oficiais, por meio das quais se expedem 
convites, agradecimentos e encaminham-se papéis e informações em 
geral.

c) Atos negociais: os atos administrativos negociais são editados em situa-
ções nas quais o ordenamento jurídico exige que o particular obtenha 
anuência prévia da administração para realizar determinada atividade 
de interesse dele ou exercer determinado direito. Quando há direito do 
particular, a administração deve praticar o ato, sempre que o adminis-
trado demonstre cumprir todos os requisitos estabelecidos na lei como 
condição para o exercício daquele direito. As condições são estabeleci-
das e impostas previamente pela administração pública. Vamos descrever 
as principais espécies de atos negociais:

 Licença é o ato unilateral e vinculado pelo qual a administração 
pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de 
uma atividade. Exemplo: licença para edificar, licença para o exercício 
de uma profissão, licença para dirigir etc.

 Autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e 
precário pelo qual a administração pública possibilita ao particular a 
realização de alguma atividade de predominante interesse deste, ou 
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a utilização de um bem público. Como exemplo temos a autorização 
para porte de arma de fogo, autorização para bloquear o trânsito de 
uma rua para a realização de competição esportiva, autorização para 
prestação de serviço de táxi etc.

 Permissão é um ato administrativo discricionário e precário mediante o 
qual é consentida ao particular alguma conduta em que exista interesse 
predominante da coletividade temos como exemplo a permissão de 
uso de bem público para instalação de banca de jornais.

 Homologação é o ato unilateral e vinculado, pelo qual a administração 
reconhece a legalidade de um ato jurídico. Exemplo: a homologação 
de um processo licitação (licitação pública).

d) Atos enunciativos: os atos administrativos enunciativos são todos aque-
les em que a administração pública se limita a certificar ou atestar um 
determinado fato ou, então, emitir uma opinião acerca de um tema. 
O que caracteriza um ato enunciativo é que eles, por si só, não pro-
duzem qualquer efeito jurídico, dependem sempre de outro ato que 
tenha conteúdo decisório. A autora Di Pietro (2013) descreve que o ato 
enunciativo é mero ato administrativo, no qual há uma declaração de 
opinião (parecer), conhecimento (certidão) ou desejo (voto num órgão 
colegiado). Vamos conhecer alguns exemplos de atos enunciativos:

 Parecer é um documento técnico, de caráter opinativo, emitido por 
órgão especializado na matéria de que trata. Ainda segundo Marinela 
(2010), pode ser facultativo, quando dispensável para prática do ato, 
ficando a critério da administração solicitá-lo ou não, e obrigatório, 
quando a lei exige, por exemplo, para conceder aposentadoria por 
invalidez; a administração tem que ouvir o órgão médico oficial e não 
pode emitir decisão em desconformidade com a decisão daquele.

 Certidão é uma cópia de informações registradas em algum livro em 
poder da administração, geralmente requerida pelo administrado que 
tenha algum interesse. Nesses atos administrativos, o poder público 
não manifesta sua vontade, limita-se a transcrever para o documento 
a ser fornecido para quem o solicitou o que consta de seus arquivos.

 Atestado é uma declaração da administração referente a uma situação 
de que ela toma conhecimento em decorrência de uma atuação de 
seus agentes. Por exemplo, um atestado emitido por junta médica 
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oficial de que o servidor apresenta determinada patologia, requerido 
para que ele possa gozar de licença para tratamento da própria saúde. 

Não podemos confundir atestado com certidão, porque esta reproduz atos ou fatos constantes 
de seus arquivos, enquanto o atestado comprova um fato ou situação existente, mas não 
constante em livros, papéis ou documentos em poder da administração. O atestado tem por 
finalidade comprovar fatos ou situações transitórias, que se modificam frequentemente.

Para saber mais

e) Atos punitivos: os atos administrativos punitivos são os meios pelos quais 
a administração pode impor diretamente sanções a seus servidores ou 
aos administrados em geral. 

Os atos administrativos punitivos buscam punir ou reprimir as infrações 
administrativas ou os comportamentos irregulares dos servidores ou particulares 
perante a administração pública, podendo a atuação ser interna ou externa. Te-
mos como exemplos as multas, as interdições, os embargos de obras. Em todos 
os casos, os atos punitivos dependem de processo administrativo, observando-se 
os princípios de ampla defesa e contraditório.

Segundo Alexandrino e Paulo (2011), o ato punitivo pode ter fundamento 
no poder disciplinar, quando, por exemplo, se tratar de infração funcional do 
servidor, quando se trata de irregularidade praticada por particular estamos 
falando do poder de polícia, como a interdição de atividade, a destruição de 
coisas.

Quadro 4.2 Espécies de atos administrativos

Espécies Exemplos

Normativos
Decretos, resoluções, instruções normativas, 
deliberações

Ordinatórios Portaria, ofício, despacho, circular, 

Negociais Licença, autorização, permissão, homologação

Enunciativos Certidão, parecer, atestado

Punitivos

Internos: penalidades disciplinares, como, 
advertência, suspensão, demissão; Externos: 
multa administrativa, interdição de atividade, 
destruição de coisas etc.

Fonte: Da autora (2014).
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Acadêmico(a), de forma sucinta estudamos a classificação e as espécies 
de atos administrativos exarados pelo poder público e encerramos a Seção 2. 
Faça repetidas leituras dos conteúdos, na próxima seção falaremos da extinção 
desses atos.

Analise o conteúdo disposto até este momento nesta unidade e seção. É 
possível perceber a importância dos atos administrativos para a conse-
cução das atividades do Estado, imaginando a atuação dos três poderes: 
executivo, legislativo e judiciário? E a importância de você conhecer 
quais seus elementos, requisitos, classificação e espécies? Dos atos 
administrativos resultam todas as ações da administração pública que 
refletem no nosso dia a dia, na educação, na saúde, no transporte no 
lazer, nas condições de vida de nossa cidade; pense nisso!

Questões para reflexão

 1. De acordo com o caderno de estudos, que trouxe os conceitos de 
alguns doutrinadores, o ato administrativo, quando concluído seu 
ciclo de formação e estando adequado aos requisitos de legitimidade, 
ainda não se encontra disponível para consecução de seus efeitos, 
por depender de um termo inicial ou de uma condição suspensiva, 
ou autorização, aprovação ou homologação, a serem manifestados 
por uma autoridade controladora. Ele pode ser classificado de que 
forma com relação à sua exequibilidade?

 2. A assessoria jurídica do município de Branca de Neve, chamada a opinar, 
informou ao prefeito Totonho Tonho que ele poderia praticar certo ato 
com integral liberdade de atuação, conforme a conveniência e oportu-
nidade, devendo apenas observar os limites traçados pela legalidade. 
Dentre as alternativas possíveis, o prefeito escolheu a solução que mais 
lhe pareceu atender as necessidades da coletividade e praticou o ato. 
Pelas indicações dadas, sabe-se, com certeza, que se tratava de um ato:

Atividades de aprendizagem
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(  ) de império

(  ) discricionário

(  ) enunciativo

(  ) de mero expediente

(  ) homologatório

 3.  Com relação ao mérito administrativo, com quais elementos do ato 
administrativo ele costuma estar relacionado?

(  ) finalidade e objeto

(  ) finalidade e motivo

(  ) motivo e objeto

(  ) finalidade, apenas

(  ) motivo, apenas

Book_Direito_Publico.indb   159 7/29/14   11:46 AM



160 D I R E I T O  P Ú B L I C O

Seção 3 Extinção dos atos administrativos

Para que um ato administrativo possa ser extinto, faz-se necessária a obser-
vação de situação que produza amparo legal para sua consecução. São aceitas 
pelos doutrinadores como formas de extinção do ato administrativo pelo cum-
primento de seus efeitos, desaparecimento do sujeito ou objeto, retirada do ato 
pelo Poder Público, renúncia; saberemos um pouco mais destas condições nos 
estudos empreendido nesta seção.

Da mesma forma que os atos administrativos são criados e acabam por 
existir no “mundo” da administração pública, em razão de circunstâncias di-
versas estes deixam de existir. É importante a análise dessas situações, eis que 
o reflexo dos atos administrativos é imediato, envolve a coletividade e afeta o 
cotidiano da sociedade. 

3.1 Formas de extinção dos atos administrativos
O quadro abaixo apresenta de forma resumida as formas de extinção dos 

atos administrativos, vejamos no Quadro 4.3:

Quadro 4.3 Formas de extinção dos atos administrativos

1. Cumprimento de seus efeitos:
a) esgotamento do conteúdo jurídico;
b) execução material;
c) implemento de condição ou termo

2. Desaparecimento do sujeito ou do objeto

3.  Retirada do ato pelo Poder Público (ato 
concreto)

a) revogação;
b) anulação;
c) cassação;
d) caducidade;
e) contraposição.

4. Renúncia

Fonte: Marinela (2010, p. 281).

A partir deste momento, passaremos a analisá-las.

3.1.1 Extinção por cumprimento de seus efeitos

O ato administrativo eficaz pode ser extinto devido ao cumprimento de 
seus efeitos, em diversas circunstâncias que passam a ser analisadas, segundo 
entendimento de Marinela (2010, p. 284):
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a) A extinção do ato pelo cumprimento de seus efeitos ocorre quando es-
gotado o seu conteúdo jurídico. Temos como exemplo as férias de um 
servidor. O ato concessivo deste direito estará extinto quando gozado o 
período previsto na norma (ex.: gozados os 30 dias, extinto o ato con-
cessivo), ficando dessa forma esgotado o seu conteúdo.

b) A extinção do ato administrativo também acontece quando extinta sua 
execução material. Este ato busca o cumprimento de uma ordem que já 
foi cumprida. Por exemplo, quando determinada a demolição de uma 
obra que já foi demolida, o ato que a determinou já está extinto.

c) O implemento de condição resolutiva ou termo final é igualmente uma 
forma do cumprimento dos efeitos do ato administrativo e, consequen-
temente, de sua extinção, que acontece em evento futuro e certo (termo 
final) podendo ser determinado (dia 20 do mês de maio) ou indetermi-
nado (no próximo Carnaval) de forma diversa a condição resolutiva que 
é um evento futuro ou incerto.

3.1.2 Extinção por desaparecimento do sujeito ou objeto

O ato poderá ser extinto em razão do desaparecimento do sujeito ou do ob-
jeto, como ocorre na morte do beneficiário em ato personalíssimo. Por exemplo: 
a morte de um funcionário extingue os efeitos da nomeação. Da mesma forma, 
ocorre a extinção quando do desaparecimento do objeto, o que é possível 
verificar na tomada pelo mar de um terreno de marinha dado em aforamento.

3.1.3 Extinção do ato administrativo pela retirada do ato pelo 
Poder Público

A revogação do ato administrativo se dá por razões de oportunidade e con-
veniência. Pode ser sujeito ativo da revogação o agente que praticou o ato ou 
o superior no exercício do poder hierárquico. Não há previsão de prazo para o 
exercício do poder de revogar. A revogação pode ser executada somente pela 
própria administração pública; ao poder judiciário só cabe a anulação de ato 
administrativo.

Toda revogação pressupõe um ato legal e perfeito, mas inconveniente ao 
interesse público. Se o ato for ilegal ou ilegítimo não haverá revogação, mas, 
sim, anulação (MEIRELLES, 2013). A revogação tem seu fundamento no poder 
discricionário de que dispõe a administração pública para rever sua atividade 
interna e encaminhá-la adequadamente a realização de seus fins específicos.
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Os efeitos da revogação não retroagem, porque ela atinge o ato válido, o 
ato legal. Os efeitos já produzidos têm que ser respeitados, da mesma forma 
que ela sofre algumas restrições/limitações; vejamos o que nos ensina Marinela 
(2010, p. 286-7):

a) Os atos que a lei declare irrevogáveis.

b) Não podem ser revogados os atos vinculados, porque os atos vinculados 
geram direitos adquiridos. Por exemplo: concedida aposentadoria para 
um servidor, é evidente que para sua concessão ele preencheu os requi-
sitos, preenchidos estes requisitos é um direito dele o de se aposentar. 
A administração não pode revogar a aposentadoria. Ela pode anular, se 
for ilegal, mas não pode revogar.

c) Não pode a administração pública revogar os atos que já exauriram os 
seus efeitos. A revogação supõe sempre um ato que ainda esteja produ-
zindo efeitos, e o que a revogação faz é retirar do ato a possibilidade de 
continuar a produzir efeitos. Por exemplo: o indivíduo tem uma permissão 
para uso de um bem público, que é válida, o indivíduo vem utilizando 
aquele bem. A administração pública pode revogar a permissão, de tal 
modo que, a partir de uma data futura, a permissão deixa de produzir 
efeitos. Mas, se o ato já exauriu seus efeitos, porque a permissão foi dada 
por um prazo que já terminou, não cabe mais a utilização do instituto 
da revogação.

d) Não é possível a utilização da revogação quando a autoridade já exauriu 
a sua competência, ou seja, o ato já saiu da competência dela, ela não 
responde mais pelo ato, já está na mão da autoridade de nível superior.

e) Não podem ser revogados os atos enunciativos, porque eles não produzem 
efeitos. Você não vai revogar uma certidão, um atestado, uma informação.

f) Não podem ser revogados os atos que integram um procedimento, pois, 
a cada novo ato, ocorre a preclusão com relação ao ato anterior. Por 
exemplo, você tem as várias fases da licitação e não vai revogar um ato 
do procedimento. Quando praticou o ato subsequente, o ato anterior já 
ficou precluso.

g) Também não podem ser revogados os atos que gerem direitos adquiridos 
e isto consta da parte final da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
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h) Não podem ser revogados os atos complexos, que dependem da con-
jugação de vontades de diversos órgãos da administração pública, e, 
nessa medida, não podem ser revogados pela vontade de um só deles 
ou de uma só pessoa.

O limite ao poder da administração pública de revogar um ato administrativo 
está disposto na lei, além das acima mencionadas. Isso porque a revogação é 
executada quando o gestor público decide, em juízo de conveniência e opor-
tunidade, que em dado caso concreto um ato administrativo não satisfaz ao 
interesse público.

Supremo Tribunal Federal (STF) — Súmula No 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportu-
nidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.

Para saber mais

A anulação é a declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo 
ou ilegal, feita pela própria administração pública ou pelo poder judiciário 
(MEIRELLES, 2013, p. 214).

No momento em que a administração pública reconhecer que praticou um 
ato contrário ao descrito na lei vigente, tem como dever anulá-lo, para reesta-
belecer com maior brevidade possível a legalidade administrativa.

Ainda segundo Meirelles (2013), para que seja executada a anulação do ato 
administrativo, além da violação frontal da lei, requisitos como excesso, abuso 
e desvio de poder ou ainda relegação dos princípios gerais do direito público, 
são determinantes para a anulação do ato administrativo pela administração 
pública ou pelo poder Judiciário.

O poder de autotutela sobre seus próprios atos permite que a administração 
pública anule os seus atos como igualmente está descrito na primeira parte da 
Súmula 473 do STF (BRASIL, 2014), anteriormente descrita.

O prazo que possui a administração pública para rever seus próprios atos, ou 
seja, declare seus atos administrativos ilegais e, portanto, os anule, é de 5 (cinco) 
anos a contar da data em que forma praticados, salvo a comprovação de má-fé.
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Poder de autotutela da administração pública

A autotutela é o poder da administração de corrigir os seus atos, revogando os irregulares ou 
inoportunos e anulando os ilegais, respeitados os direitos adquiridos e indenizados os preju-
dicados se for o caso (MARINELA, 2010).

Para saber mais

Em regra geral, os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem 
as origens, invalidando as consequências passadas, presente e futuras.

Quadro 4.4 Resumo: revogação versus anulação

Formas Atuação Objeto Titular Efeitos

Anulação Retirada de atos invá-
lidos, com vício, ilegais

Incide sobre atos 
vinculados e discricio-
nários, exceto sobre o 
mérito administrativo

Ilegalidade do 
ato

Administração 
pública

Poder 
Judiciário

Retira os efeitos que 
foram produzidos 
pelo ato até o mo-
mento da invalida-
ção e impede que 
continue produzindo 
efeitos

Revogação Retirada de atos vá-
lidos, sem qualquer 
vício

Só incide sobre atos 
discricionários

Razões de 
oportunidade e 
conveniência

Administração 
pública

Não atinge os atos 
passados, produz 
efeitos a partir do 
presente

Fonte: Adaptado de Marinela (2010, p. 297).

Segundo Alexandrino e Paulo (2011, p. 489), “[...] a cassação é a extinção 
do ato administrativo quando o seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos 
que deveria permanecer atendendo como exigência para manutenção do ato 
e de seus efeitos”.

Na maioria das vezes, a cassação funciona como uma sanção (punição) para 
o particular que deixou de cumprir as condições exigidas para a manutenção 
de determinado ato. Exemplo: a retirada da licença para o funcionamento de 
hotel por ter o proprietário convertido a atividade em motel, que é proibido 
para as leis do município; a cassação de uma licença para construir, concedida 
pelo poder público sob determinadas condições previstas em lei, em que o 
particular deixa de cumprir essas condições.
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Nas palavras de Marinela (2010, p. 282) “[...] a caducidade consiste na 
retirada do ato administrativo pelo Poder Público, em razão da superve-
niência de uma norma jurídica que impede sua manutenção”. Exemplo: a 
retirada da permissão de uso de bem público para instalação de circo, em 
virtude de advento de lei do Plano Diretor, que designa o mesmo local para 
a construção de uma rua, tornando impossível a manutenção da permissão. 

Ou seja, uma nova legislação impede a permanência da situação anterior-
mente consentida pela administração pública. Surge uma nova regra jurídica 
que contraria aquela que respaldava a prática do ato.

A contraposição “[...] consiste na edição de um novo ato, que em razão 
de seus efeitos impede que o anterior continue existindo” (MARINELA, 2010,  
p. 282). Por exemplo, a exoneração de um funcionário, que acaba com os 
efeitos do ato de nomeação deste mesmo funcionário. O ato de nomeação é 
extinto automaticamente pelo ato de exoneração, não é necessário praticar um 
terceiro ato afirmando que ficou cancelada a nomeação do servidor exonerado.

Para encerrarmos as formas de extinção dos atos administrativos, temos a 
renúncia, que consiste na extinção dos efeitos do ato administrativo pela rejei-
ção, pelo beneficiário, de uma situação jurídica favorável que desfrutava em 
razão daquele ato; por exemplo, a renúncia a um cargo de Secretário de Estado.

O ato administrativo possui o aval da administração pública para fazer 
com que seus agentes públicos, representantes do Estado, atuem de 
forma que façam a vontade do Estado, exercendo este sua soberania 
sobre a sociedade.

Podendo a administração pública atuar com discricionariedade, nos 
perguntamos: o que acontece se o Estado, utilizando a prerrogativa da 
discricionariedade, atuar de forma ilegal, abusiva, com malícia com o 
objetivo de obter vantagens para os próprios gestores ou para terceiros? 
Quem será lesado?

Questões para reflexão
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 1. Fazendo uma leitura atenta aos conceitos e informações trazidos na 
Seção 2, quanto à extinção dos atos administrativos na espécie revo-
gação, analise a opção INCORRETA no que diz respeito à revogação 
do ato administrativo:

a) Atos que geraram direitos adquiridos a particulares não podem 
ser revogados.

b) A revogação não é instrumento idôneo para atingir ato adminis-
trativo ilegal.

c) A revogação só pode ocorrer mediante ato da administração, não 
podendo ser determinada por decisão judicial.

d) Os efeitos da revogação retroagem, alcançando os efeitos já 
produzidos pelo ato revogado.

e) A revogação do ato administrativo tem como motivo a inconve-
niência ou a inoportunidade na manutenção de tal ato.

 2. A anulação e a revogação são espécies de extinção dos atos adminis-
trativos, e estas possuem distinção. Analise as assertivas e identifique a 
CORRETA vinculada à extinção do ato administrativo por anulação:

a) Só pode ser promovida por ação judicial, enquanto a revogação 
pode se dar por meio de ato da administração.

b) Funda-se em critérios de oportunidade e conveniência, enquanto 
a revogação ocorre por vícios de ilegalidade.

c) Destina-se a retirada de atos administrativos discricionários, 
enquanto a revogação aplica-se exclusivamente a atos adminis-
trativos vinculados.

d) Deve ser promovida em caso de vício de ilegalidade, en-
quanto a revogação pode se dar por critérios de oportunidade e 
conveniência.

Atividades de aprendizagem

ss
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Acadêmico(a), após a leitura desta unidade, você já é capaz de:

Compreender os conceitos de fato e ato administrativo, os elementos 
do ato administrativo (competência, forma, objeto, motivo e finalidade) e 
seus atributos (tipicidade, autoexecutoriedade, imperatividade e presunção 
de legitimidade);

Reconhecer a classificação dos atos administrativos quanto:

 Aos destinatários.

 Ao alcance.

 Às prerrogativas.

 À função de vontade.

 À formação da vontade.

 Aos efeitos.

 À exequibilidade.

 Ao regramento.

 À validade.

Conhecer as espécies dos atos administrativos que estão enquadrados em 
5 (cinco) grupos: ordinatórios, normativos, enunciativos, negociais e punitivos.

Avaliar as considerações trazidas acerca do mérito administrativo que 
pressupõe a oportunidade e conveniência de gestor público praticar de-
terminados atos administrativos possuindo a lei como limite;

Ponderar os efeitos da extinção dos atos administrativos que podem 
ocorrer pelo cumprimento de seus efeitos, pelo desaparecimento do su-
jeito ou objeto, pela retirada do ato pelo poder público e pela renúncia.

Fique ligado!
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Caro(a) acadêmico(a), encerramos a Unidade 4 deste livro de estudos. 
Nela foi possível expressar a importância dos atos administrativos para 
a organização da Administração Pública e, por conseguinte, os reflexos 
destes para nosso dia a dia. Sugiro que você aprofunde seus estudos com 
relação aos atos administrativos. Todas as decisões da administração pú-
blica ocorrem por meio destes; indico como bibliografia o livro de Marcelo 
Alexandrino e Vicente Paulo, Direito administrativo descomplicado, da 
Editora Método, em seu capítulo 8, relembrando que os doutrinadores 
possuem formas próprias para interpretar a administração pública/poder 
público, mas que não destoam daquilo que é fundamental, que é reco-
nhecer as engrenagens desse poder.

Sucesso nesta caminhada, bons estudos!

Para concluir o estudo da unidade

Acadêmico(a), buscando reafirmar os estudos empreendidos até este 
momento, convido-o(a) a efetuar as atividades sugeridas a seguir:

 1. As ações efetuadas pelo Poder Público são exteriorizadas pela edição 
de atos administrativos. A nomeação de um servidor público é um ato 
administrativo. Esse ato é executado pelo prefeito, que se utiliza de 
um decreto para nomear um novo servidor. O ato de nomeação busca 
prover um cargo, e esse provimento é possível se temos uma vaga, 
se existe um indivíduo aprovado e a necessidade da administração 
pública. Todo esse processo e procedimento, a nomeação do servidor 
pelo prefeito, por meio de um decreto, o provimento do cargo, a vaga, 
a aprovação, a demonstração da necessidade, têm como objetivo 
atender ao interesse público e à coletividade. Diante deste contexto 
que encontramos em cada município brasileiro, identifique no ato 
de nomeação de um servidor, a competência (quem?), o objeto (o 
quê?), a forma (como?), o motivo (a causa, o porquê?) e a finalidade 
(para quê?) desse ato administrativo.

Atividades de aprendizagem da unidade
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Ainda em análise ao descrito anteriormente, podemos afirmar que este 
ato administrativo de nomeação do servidor público é válido e perfeito?

 2. Os atos administrativos conduzem as ações da administração pública, 
com relação a estes analise as afirmativas descritas a seguir:

I. A licença e a autorização são espécies de atos administrativos 
discricionários.

II. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo 
pode ser posto em execução pela própria administração, sem a 
necessidade de intervenção do poder judiciário.

III. Os atos complexos são os que resultam da manifestação de dois 
ou mais órgãos, cuja vontade se funde para forma um ato único.

IV. Os atos compostos têm como fundamento, dois atos, um ato 
principal e um ato acessório.

 2. Analise as opções abaixo e assinale a CORRETA:

a) III e IV.

b) II, III e IV.

c) I e III.

d) I, II e IV.

e) I e II.

 3. O governador do Estado X edita um decreto declarando um imóvel 
urbano de utilidade pública para fins de desapropriação, pois pretende 
construir uma cadeia pública, eis que existe a necessidade de vagas 
no sistema prisional. Identifique os elementos desse ato, relacionando 
as duas colunas:

(1) Governador do Estado

(2) Interesse público

(3) Decreto

(4) Necessidade de vagas no sistema prisional

(5) Declaração de utilidade pública

(  ) Finalidade

(  ) Forma

(  ) Motivo

(  ) Objeto

(  ) Competência
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  Assinale a sequência CORRETA:

a) 4 — 3 — 5 — 2 — 1.

b) 4 — 3 — 2 — 5 — 1.

c) 2 — 3 — 4 — 5 — 1.

d) 5 — 3 — 2 — 4 — 1.

e) 2 — 3 — 5 — 4 — 1.

 4. Os atos administrativos podem ser extintos deixando, portanto, de 
existir no mundo jurídico. Com relação a este tema, o Supremo Tri-
bunal Federal editou uma Súmula de no 473, que diz “A administra-
ção pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada em todos os casos, a apreciação judicial”. 
A partir deste contexto pode-se compreender que:

a) A revogação dos atos administrativos pela administração pública 
depende de prévia apreciação judicial.

b) Apenas a administração pública pode anular atos administrativos.

c) A apreciação judicial da revogação dos atos administrativos se dá 
quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade.

d) A anulação dos atos administrativos pela administração não de-
pende de manifestação judicial, prévia ou posterior.

e) Não se caracterizam direitos adquiridos a partir de atos adminis-
trativo tidos por inconvenientes ou inoportunos.

 5. Os atos administrativos possuem atributos que determinam sua exis-
tência e seu campo de ação. Em uma situação hipotética, o órgão de 
um Município Y, responsável pela fiscalização de bares e restaurantes, 
verificou em uma de suas visitas de inspeção rotineira que um esta-
belecimento estava servindo a seus clientes alimentos com data de 
validade expirada (vencida). Em razão dessa constatação, os agentes 
públicos confiscaram imediatamente esses produtos e os incineraram. 
O atributo do ato administrativo que possibilitou a apreensão dos 
gêneros alimentícios em questão pela administração pública, sem a 
necessidade da intervenção do poder judiciário, é denominado de:
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a) Imperatividade.

b) Autoexecutoriedade.

c) Presunção de veracidade.

d) Tipicidade.

e) Moralidade.
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