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Procedimentos
¤ As aulas serão expositivas com o auxílio do datashow
sendo que os slides estarão a disposição para os alunos
no site www.nayrontoledo.com.br ou na xerox da
faculdade.
¤ É extremamente importante que o aluno acompanhe as
aulas com o material impresso bem como com a
Constituição em mãos, fazendo as anotações das
observações que serão feitas em sala pelo professor.
¤ Os slides apenas orientam a matéria a ser estudada, não
substituindo em momento algum o estudo via doutrinas
especializadas.

Provas
¤ N1 e N2
¤ Prova com questões objetivas e subjetivas a serem realizadas em
dupla – Valor da prova 8,0 pontos
¤ Cada aluno da dupla poderá levar uma folha A4 manuscrita, com
um resumo do conteúdo da prova, a qual será a única fonte de
consulta. Valor do Resumo 2,0 pontos

¤ Prova Substitutiva
¤ Individual, sem consulta, com 5 questões subjetivas sobre todo
conteúdo do semestre.

¤ Exame Final
¤ Individual, sem consulta, com 10 questões questões objetivas sobre
todo conteúdo do semestre.

Bibliografia Recomendada
¤Direito Constitucional Esquematizado, Pedro
Lenza. Ed. Saraiva
¤Direito Constitucional, Marcelo Novelino. Ed.
Método
¤Constituição Federal para Concursos, Marcelo
Novelino. Ed. Juspodivm.
¤Qualquer outra doutrina de direito
constitucional.

Contato com o professor
¤nayron.toledo@gmail.com
¤www.nayrontoledo.com.br
¤Instagram - @nayron.toledo
¤Twitter - @nayron

Teoria Geral da Constituição
¤O que é Constituição?
¤ É o conjunto de normas fundamentais e
supremas, que podem ser escritas ou não,
responsáveis pela criação, estruturação e
organização político-jurídica de um Estado.

¤O que é Direito Constitucional?
¤ É um dos ramos do Direito Público, que é o pilar
central que sustenta todo o ordenamento
jurídico.

Sentidos da Constituição
• Ferdinando Lassale
• Somatória dos fatores reais
do Poder dentro de uma
sociedade. Se ela não for isso
ela é uma simples folha de
papel.

• Carl Schimitt
• É a decisão política do titular
do poder constituinte.

Sentidos da Constituição
• Hans Kelsen
• Plano jurídico positivo
– Norma mais
importante do
ordenamento jurídico.
É o pressuposto de
validade das demais.
• Plano lógico jurídico –
Acima da
Constituição há uma
norma fundamental,
hipotética, não
escrita que manda
obedecê-la.

Pirâmide de Hans Kelsen
CF
Leis Ordinárias
Leis Complementares,
Medidas provisórias,
Tratados Internacionais
Decretos, Regulamentos

Atos administrativos, portarias,
ordens de chefes de seção

Obs. Essa pirâmide
atualmente
possui
algumas
mudanças
que serão estudadas
em
momento
oportuno!

Classificação das Constituições

Quanto ao
Conteúdo

Material

Possui apenas matéria
Constitucional. Podendo estar
em 1 ou em vários
documentos
Nayron Toledo

Formal

Além de possuir matéria
constitucional, possui outros
assuntos. Art. 242, parág. 2º
da CF.
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Classificação das Constituições

Quanto a Forma

Nayron Toledo

Escrita

Não-escrita

Está sistematizada em um
documento solene.

É fruto dos costumes do país.
Pode ter normas escritas,
porém estas não estão
inseridas em um único texto. Ex.
Carta Magna, Petition of Rights.
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Classificação das Constituições
Quanto ao
Modo de
Elaboração

Nayron Toledo

Dogmática

Histórica

É fruto de um trabalho
legislativo específico.
Reflete dogmas de um
momento na história.

É fruto de uma lenta
evolução histórica. Obs. As
const. não – escritas são
sempre históricas.
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Classificação das Constituições

Nayron Toledo
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Classificação das Constituições
Quanto a
Função
(Canotilho)

Garantia

Fixa os direitos e garantias
fundamentais. É uma carta
declaratória
Nayron Toledo

Dirigente

Além de fixar direitos e
garantias fundamentais, fixa
metas estatais (art. 3º da CF)

14

Classificação das Constituições

Nayron Toledo
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Questão de Prova
(FCC – TJGO – JUIZ – 2012 )A classificação “ontológica” das
Constituições (normativas,
nominais e semânticas), radicada na
relação das normas constitucionais com a realidade do processo do
poder, é da autoria de
(A) Pontes de Miranda.
(B) José Joaquim Gomes Canotilho.
(C) Hans Kelsen.
(D) Carl Schmitt.
(E) Karl Loewenstein.

Nayron Toledo
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Classificação das Constituições

A CF é considerada por uns como SUPERRÍGIDA porque além do processo
mais rigoroso de alteração, possui as matérias que não podem ser suprimidas.
(cláusulas pétreas)
Nayron Toledo
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Da Emenda à Constituição
Art. 60. 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 Assembléias Legislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal,
de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º - 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.
§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Nayron Toledo
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Elementos das Constituições

Nayron Toledo

Organizam a
estrutura do
Estado.

Art. 2º, 18, 92 da
CF

Limitam o
exercício do
poder do Estado
fixando direitos à
população.

Art. 5º da CF

Fixam uma
ideologia, uma
meta estatal.

Art. 3º e 170 da
CF

Buscam
estabilidade em
caso de tumulto
institucional

Art. 34, 136, 137
da CF.
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Direitos Fundamentais

Nayron Toledo
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Direitos Fundamentais
¤ Conceito: “Os direitos e garantias fundamentais são aqueles
que, fundamentados no princípio da dignidade da pessoa
humana e diretamente relacionados com o Estado
Democrático de Direito, dizem respeito às esferas de
interesses essenciais ao gênero humano, destinando-se não
só à tutela dos direitos individuais, como também dos
direitos políticos, sociais, culturais e econômicos, além dos
direitos de fraternidade e de solidariedade.”(DANTAS, Paulo
Roberto Figuereido, 2014, p. 270)

¤ Surgiram a partir das ideias de liberdades públicas do
Iluminismo, principalmente com a concepção de Constituições
Escritas.
Nayron Toledo
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Evolução histórica

Direitos a vida, honra,
família e a supremacia da
Lei sobre os governantes. Início da ideia de
democracia, de governo
pelos e para os cidadãos. Lei das XII tábuas – Direito
de propriedade e de
proteção do cidadão
contra as possíveis
arbitrariedades do
Estado. E a ideia que as
dívidas eram pagas pelo
patrimônio do devedor e
não com o próprio corpo.

Nayron Toledo
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Evolução histórica

Pacto Celebrado entre o
Rei João Sem Terra e os
barões rebelados, onde
criou várias limitações ao
poder do Rei. Criação do
MS, inviolabilidade de
domicílio, juiz natural,
anterioridade tributária.

Nayron Toledo

Ninguém seria obrigado a
exercutar algum serviço
ou ser encarcerado,
molestado, por conta de
tributos ou por recusa de
pagá-los.

Cria a ideia de governo
representativo, mesmo
que com a participação
de apenas algumas
camadas superiores do
povo. Garantiu liberdade
nas eleições, imunidade
parlamentar, e fortaleceu
o princípio da legalidade.
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Instituiu a Separação dos
Poderes, bem como a
proteção de vários
direitos como ampla
defesa, devido processo
legal, tribunal do júri,
inviolabilidade do
domicílio e ampla
liberdade religiosa.

Nayron Toledo

Promulgação da
Declaração dos Direitos
do Homem e do
Cidadão, que
consagrava a
igualdade, propriedade,
livre manifestação do
pensamento.

Conjunto de normas de
ordem social e
econômica, tanto para
a redução das
desigualdades sociais,
como igualmente para
incentivar o
desenvolvimento
nacional. (Welfare State)
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Teoria dos 4 status do indivíduo
perante o Estado - Jellinek

Nayron Toledo
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Distinção entre Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais

É utilizado para designar
direitos pertencentes ao
homem, universalmente
considerado, sem
referência a
determinado
ordenamentos jurídico
ou limitação geográfica.

Nayron Toledo

Expressão usada para
designar os direitos
relacionados às
pessoas, inscritos em
textos normativos de
cada Estado.
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Diferenciação entre Direitos e
Garantias fundamentais
Direitos

Garantias

São bens e vantagens prescritos São instrumentos através dos
na norma constitucional.
quais se assegura o exercício
dos aludidos direitos.
- Direito a Vida
- Direito a Liberdade de
Locomoção
- Direito a Liberdade de
manifestação do pensamento
- Direito a Liberdade de
consciência e crença

Nayron Toledo

- Vedação a Pena de Morte
- Habeas Corpus
-

Garantia da proibição de
censura.
- Proteção aos locais de culto e
suas liturgias.
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Caso do Lançamento de Anões

ONU mantém proibição francesa a "lançamento de anões”
27/09/2002

- 08h41 -

GENEBRA (Reuters) - Um pequeno dublê que protestou contra uma
proibição francesa à bizarra prática de "lançamento de anões" perdeu
sua apelação diante de um órgão de defesa dos direitos humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU), o qual afirmou que a
necessidade de proteger a dignidade humana era fundamental.
Manuel Wackenheim argumentou que a proibição de 1995, decidida
pelo mais alto tribunal administrativo francês, era discriminatória e o
privava de um trabalho que consistia em ser arremessado em
discotecas por homens grandes.
Em um comunicado divulgado na sexta-feira, o Comitê de Direitos
Humanos da ONU disse estar satisfeito pela "proibição de lançamento
de anões não ser abusiva, mas necessária a fim de proteger a ordem
pública, incluindo considerações sobre a dignidade humana". O comitê
disse ainda que a proibição "não se tratava de proibição
discriminatória”.
Fonte - http://noticias.uol.com.br/inter/reuters/2002/09/27/ult27u26540.jhtm

Nayron Toledo
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Gerações/Dimensões dos Direitos
Fundamentais

Nayron Toledo
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Eficácia Vertical e Horizontal dos Direitos
Fundamentais

Estado

Eficácia
Vertical

Indivíduo

Nayron Toledo

32

MPF move ação contra universidade que expulsou aluna que usava vestido
curto. Repórter da Agência Brasil
São Paulo - O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo moveu uma ação civil pública contra a
Universidade Bandeirantes de São Paulo (Uniban) como consequência do episódio que envolveu a
estudante Geisy Arruda, expulsa da universidade após ter usado um vestido curto.
A ação civil pública, de autoria do procurador Jefferson Aparecido Dias, quer que a Uniban respeite
o processo legal nos casos em que entender ser necessária a aplicação de sanções disciplinares a
alunos. Segundo o Ministério Público, antes de aplicar sanções a seus alunos, a Uniban deveria
permitir a ampla defesa desses estudantes.
O procurador pede ainda que o Ministério da Educação (MEC) fiscalize e puna a Uniban nos casos
em que a universidade não cumprir os preceitos constitucionais e legais nos seus processos
disciplinares. Segundo o procurador, o MEC falhou ao ter arquivado o procedimento administrativo
que foi instaurado para apurar o caso, omitindo-se no seu dever de dar segurança jurídica aos
estudantes do ensino superior.
Não são só os direitos de um aluno que estão em xeque, mas de toda a comunidade acadêmica
que se vê prejudicada ante o cerceamento de defesa e falta de contraditório e ampla defesa,
afirmou o procurador.
Em novembro do ano passado, o MPF instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da
sindicância que resultou na expulsão da estudante Geisy Arruda e em punições disciplinares aos
alunos acusados de a terem ofendido e hostilizado. Tanto a expulsão quanto as sanções foram
revogadas logo em seguida pelo reitor da Uniban. O Ministério Público solicitou que a Uniban
prestasse informações sobre o episódio, mas a universidade não respondeu ao pedido.

Nayron Toledo
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Outros casos julgados pelo
Supremo Tribunal Federal

Nayron Toledo
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Eficácia diagonal dos direitos
Fundamentais
¤ A idéia da eficácia diagonal dos direitos fundamentais foi
criada pelo jurista chileno Sergio Gamonal Contreras, pelo
qual, ao lado das garantias constitucionais do cidadão frente
ao Estado (cuja eficácia se situa numa relação de plano
vertical) e frente aos próprios particulares (cuja eficácia atua
no plano horizontal), surge a necessidade de proteção nas
relações entre particulares, notadamente caracterizadas pelo
desequilíbrio ou desproporcionalidade.
¤ Ex. Relações entre Consumidor X Fornecedor
¤ Ex. Relações entre Empregador X Empregado

Direitos Fundamentais Individuais

Nayron Toledo
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e
aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

¤ Quem são os destinatários desses Direitos?
¤ Brasileiros
¤ Estrangeiros residentes no País.

E OS ESTRANGEIROS QUE NÃO RESIDEM NO PAÍS? NÃO POSSUEM
DIREITOS?
Nayron Toledo
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VEJAM COMO O STF ENTENDE SOBRE TAL TEMA
“Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu
estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do
postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas
inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à
igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de
imparcialidade do magistrado processante. (...) O direito do réu à
observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao due process of law,
além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também
encontra suporte legitimador em convenções internacionais que
proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o
próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo
de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de
persecução criminal, mesmo que se trate de réu estrangeiro, sem
domicílio em território brasileiro, aqui processado por suposta prática de
delitos a ele atribuídos.
HC 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-2008, Segunda
Turma, DJE de 27-2-2009). No mesmo sentido: Ext 1.126, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 22-10-09, Plenário, DJE de 11-12-09.
Nayron Toledo
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DIREITO A VIDA
¤ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida (...)
O Direito a vida, está diretamente ligado a noção da dignidade da
Pessoa Humana (art. 1º, III da CF)

Todo e qualquer ser humano
tem o direito de permanecer
vivo.

Nayron Toledo

Direito a ter uma existência
digna, assegurando ao indivíduo
o acesso a bens e utilidades
indispensáveis para uma vida
em condições minimamente
dignas.
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Em decorrência disso temos que:
art. 5º XLVII - não haverá penas:
¤ a) de morte, salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX;
Código
Penal
Militar
Art. 56 – A pena de morte é executada por
Fuzilamento.
“O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses
em que se delineia a possibilidade de imposição
do supplicium extremum, impede a entrega do
extraditando ao Estado requerente, a menos que
este, previamente, assuma o compromisso formal
de comutar, em pena privativa de liberdade, a
pena de morte, ressalvadas, quanto a esta, as
situações em que a lei brasileira – fundada na CF
(art. 5º, XLVII, a) – permitir a sua aplicação, caso
em que se tornará dispensável a exigência de
comutação. Ext 633, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 28-8-1996, Plenário, DJ de 6-4-2001.)
No mesmo sentido: Ext 1.201, Rel. Min. Celso de
Mello, julgamento em 17-2-2011, Plenário, DJE de
15-3-2011.
Nayron Toledo
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Lei do abate – Lei 7565/86
Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas,
fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos:
I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos
internacionais, ou das autorizações para tal fim;
II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade
de pouso em aeroporto internacional;
III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis;
IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) ou
de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21);
V - para averiguação de ilícito.
§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar
necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que
lhe for indicado.
(Regulamento)
§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será
classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos
dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da
República ou autoridade por ele delegada.
(Incluído pela Lei nº 9.614, de
1998)
(Regulamento) (Vide Decreto nº 8.265, de 2014)

Nayron Toledo
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Notícia – 19/05/14
Brasília - A presidente Dilma Rousseff assina nos próximos dias decreto que estende as
regras estabelecidas pela Lei do Abate, para períodos em que estiverem sendo
realizados grandes eventos, como a Copa do Mundo, a partir de 12 de junho, e as
Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.
Pela lei, hoje em vigor, a derrubada de um avião com o tiro de destruição é permitida
apenas em casos de narcotráfico, especialmente nas regiões de fronteira.
O novo decreto permitirá o abate de aeronave que se aproximar de áreas proibidas,
onde estiverem sendo realizados jogos nas 12 cidades sede, por exemplo.
A ordem do tiro de destruição, que hoje é do presidente da República, deverá ser
delegada para a autoridade aeronáutica, que é o comandante da Força Aérea,
depois de cumprir cerca de dez procedimentos e checagens. (...)
A lei do abate está em vigor desde 2004. No caso de uma aeronave invadir esse
espaço, com o novo decreto, o procedimento adotado será semelhante ao que
ocorre com aviões suspeitos de narcotráfico na Amazônia. São quase dez passos até
que o tiro de abate possa ser dado. A primeira providência, é a realização de filmagens
da aeronave irregular, checagem do seu prefixo e matrícula e tentativa de identificálo.
Se houver irregularidade, um caça da Força Aérea se aproxima e emite sinais visuais,
mandando que ele se afaste do local e pouse. Se o piloto não responder, o avião
suspeito será interceptado e terá sua rota alterada. Se ainda assim o piloto não atender,
o piloto do caça pode disparar, primeiro, tiros de advertência.
Caso a aeronave seja considerada hostil, estará sujeita ao tiro de destruição, que
deverá ser autorizado pela "autoridade aeronáutica", que é o comandante da
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/lei-do-abate-sera-aplicada-durante-grandesAeronáutica.

eventos
Nayron
Toledo
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Pode-se alterar a CF para incluir a Pena de Morte
no Brasil em outros casos?
¤ Não, pois a proteção a vida e a proibição de pena de morte no
Brasil já é expressa, não podendo sequer aumentar o rol de
exceções pois isso seria considerado um retrocesso.
¤ E se for criada uma nova Constituição? Poderia ser instituída a
Pena de Morte?
¤ Não, pois além do princípio da proibição do retrocesso já exposto na
resposta acima, devemos lembrar que o Brasil é signatário de diversos
Tratados Internacionais onde se comprometeu a não criar tal pena, são
eles:
¤ Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
¤ Pacto Internacional sobre direitos civis e políticos (1966)
¤ Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Intenancional sobre Direitos
Civis e Políticos com vistas à Abolição da Pena de Morte (1989)
Nayron Toledo
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Células Tronco Embrionárias
O Plenário do STF, no julgamento da ADI 3.510, declarou a constitucionalidade do art. 5º
da Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), por entender que as pesquisas com célulastronco embrionárias não violam o direito à vida ou o princípio da dignidade da pessoa
humana.
"O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante
em que ela começa. (...) Mas as três realidades não se confundem: o embrião é o
embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir
pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião referido na
Lei de Biossegurança (in vitro apenas) não é uma vida a caminho de outra vida
virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras
terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto
de vida autônoma e irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por modo variado
cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida
humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum.
O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido
biográfico a que se refere a Constituição.” ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento
em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010

Nayron Toledo
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Interrupção de gravidez de
feto anencefálico.

Nayron Toledo
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Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas
um dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia,
não tem sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando, em
contrapartida, os direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício
desarrazoado. A imposição estatal da manutenção de gravidez cujo
resultado final será irremediavelmente a morte do feto vai de encontro aos
princípios basilares do sistema constitucional, mais precisamente à
dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autodeterminação, à
saúde, ao direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos
sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de obrigar a mulher
a manter a gestação, colocando-a em uma espécie de cárcere privado
em seu próprio corpo, desprovida do mínimo essencial de
autodeterminação e liberdade, assemelha-se à tortura ou a um sacrifício
que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido. (...)ADPF 54,
voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 12-4-2012, Plenário, DJE de
30-4-2013.)

Nayron Toledo
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Direito a igualdade
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
(...)
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
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• Impõe o dever de se
conferir um tratamento
igual a todos os seres
que se encontrem em
uma mesma categoria
essencial.

• Impõe ao Estado o
dever de adotar
medidas que visem a
redução das
desigualdades fáticas
existentes.
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¤ O princípio da igualdade obriga (principalmente ao Poder Público), a cumprir
suas funções sem cometer quaisquer diferenciações ilegítimas que não estejam
amparadas na Constituição, ou por motivo legitimador.

¤ Vejamos o inteiro teor da Súmula 683 do STF:
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Lei Maria da Penha é Constitucional,
já que protege só as mulheres?
“Violência doméstica. (...) O art. 1º da Lei
11.340/2006 surge, sob o ângulo do
tratamento diferenciado entre os gêneros –
mulher e homem –, harmônica com a CF, no
que necessária a proteção ante as
peculiaridades física e moral da mulher e a
cultura brasileira.”ADC 19, rel. min. Marco
Aurélio, julgamento em 9-2-2012, Plenário,
DJE de 29-4-2014.)
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Ações Afirmativas
(Affirmative actions)
¤Ações
afirmativas
são
políticas
públicas
desenvolvidos em caráter temporário, visando a
redução de desigualdades decorrentes de
discriminações (raça, etnia) ou de uma
hipossuficiência econômica (classe social), ou física
(deficiência), por meio da concessão de algum tipo
de vantagem compensatória de tais condições.
(NOVELINO, 2012, p. 494)
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Cotas Raciais – ADPF 186
¤ O Plenário julgou improcedente pedido formulado em arguição de
descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Democratas
(DEM) contra atos da Universidade de Brasília (UnB), do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília (CEPE) e do Centro
de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE), os quais
instituíram sistema de reserva de 20% de vagas no processo de seleção
para ingresso de estudantes, com base em critério étnico-racial. ADPF 186
(INFO 663 do STF)
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PROUNI
¤ "Programa Universidade para Todos (PROUNI). Ações afirmativas do Estado. Cumprimento
do princípio constitucional da isonomia. (...) Não há outro modo de concretizar o valor
constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais de
desigualdade. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em
escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa
integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que
acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (‘ciclos
cumulativos de desvantagens competitivas’). Com o que se homenageia a insuperável
máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar
igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os
desiguais, também na medida em que se desigualem.”
¤ ADI 3.330, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 3-5-2012, Plenário, DJE de 22-3-2013.)
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LEI Nº 12.990, DE 9 JUNHO DE 2014.
¤ Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União.
A cota prevista na Lei n.º 12.990/2014 é válida para concursos estaduais,
distritais e municipais?
NÃO. Conforme já salientado, a Lei n.º 12.990/2014 é restrita ao Poder
Executivo federal. Vale lembrar, no entanto, que alguns Estados e
Municípios já prevêem cotas em concursos estaduais e municipais para
negros. É o caso, por exemplo, da Lei n.º 5.695/2014, do Município do Rio
de Janeiro.
Número mínimo de vagas
A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas
oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (art. 1º, § 1º).
Em outras palavras, se o concurso prever menos que 3 vagas, não haverá
cotas para negros.

http://www.dizerodireito.com.br/2014/06/comentarios-lei-129902014-que-reserva.html
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¤ Os candidatos negros concorrem apenas às vagas da cota?
¤ NÃO. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no
concurso.
¤ Ex: em determinado concurso, 80 vagas eram destinadas à
ampla concorrência e 20 reservadas para negros. João, que
se autodeclarou preto no momento da inscrição, ficou em
25º lugar na lista de candidatos negros. Ao mesmo tempo, na
lista de ampla concorrência, ele ficou em 79º lugar. Logo, ele
será nomeado nas vagas destinadas à ampla concorrência.

AÇÕES AFIRMATIVAS NO PRÓPRIO STF
Ellen Gracie foi a primeira mulher a integrar o
STF, tomando posse em 14.12.2000. Foi indicada
pelo Presidente FHC.

Joaquim Barbosa foi o primeiro negro a integrar
o STF, tomando posse em 25.06.2003. Foi
indicado pelo Presidente Lula.

CURIOSIDADE DA CF : Art. 101. O Supremo Tribunal Federal
compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo
único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha
pela maioria absoluta do Senado Federal.
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DIREITO A INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
¤ XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial;

“A Constituição Federal autoriza a prisão
em flagrante como exceção à
inviolabilidade domiciliar, prescindindo de
mandado judicial, qualquer que seja sua
natureza.” RHC 91.189, Rel. Min. Cezar
Peluso, julgamento em 9-3-2010, Segunda
Turma, DJE de 23-4-2010.)
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O QUE PODE SER TAMBÉM CONSIDERADO
COMO DOMICÍLIO?
Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF,
o conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por
estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde
que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa
específica limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina.
PrecedentesRHC 90.376, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
3-4-2007, Segunda Turma, DJ de 18-5-2007.)
Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CR, o
conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a
qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém
exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende,
observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível
ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade,
‘embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita’.HC
93.050, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-6-2008, Segunda
Turma, DJE de 1º-8-2008.)
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Questões de prova
¤ (MPE/PR – Promotor de Justiça-2011) A inviolabilidade do domicílio
durante o período noturno poderá ser quebrada somente prévia
autorização judicial no caso de flagrante delito, ou independentemente
dessa autorização em hipóteses de desastre ou para prestação de socorro.

¤ (FCC – Defensor Público SP – 2012) Para efeitos do disposto no art. 5º XI
da CF/88, o conceito normativo de casa deve ser entendido de forma
abrangente, de forma a alcançar qualquer compartimento privado não
aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, mas não
deve ser estendido a “barracos” construídos irregularmente, por exemplo
em áreas públicas.
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Gab. 1 E 2 E
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MAS O QUE
É DIA?

Existem vários critérios utilizados hoje:

Físico-Astrológico : Equivalente
entre o período entre o
crepúsculo e a aurora, ou
seja, período de iluminação
solar.

Cronológico: Entre 6hs e
18hs

Misto: União dos dois
anteriores.

Dadas as peculiariedades de nosso país
que possui dimensões continentais, e
que ainda possui horário de verão em
determinada época do ano, acaba-se
tendo uma prevalência pelo critério
Físico-Astrológico.
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Princípio da Legalidade
¤ II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;

Tem por objetivo limitar o poder do Estado impedindo sua utilização
de forma arbitrária, por isso a CF confere ao Legislativo, a função de
criar leis que devem ser pautadas em conformidade aos preceitos
constitucionais.

É um dos maiores fundamentos do Estado de Direito, ou seja,
daquele submetido ao chamado império das leis.
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PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O Particular
pode fazer
tudo o que a
lei não proíbe.
Pode ter restrições
com base em outros
príncípios, como o da
dignidade da pessoa
humana.
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A
administração
só pode fazer o
que a lei
permitir.
Existem algumas
exceções como no
caso do Direito
Tributário, ou também
Medidas Provisórias,
em casos de Estado
de Sítio e de Defesa.
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Outras
previsões
do
princípio
legalidade no texto constitucional

da

Direito Penal – Art. 5º XXXIX - não há crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

Direito Tributário - Art. 150 - Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
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Sumúla sobre o tema
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Princípio da Proibição a
Tortura
¤ III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
¤ XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática da tortura (...)
¤ A lei 9455/97 definiu o que são os crimes de tortura:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima
ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de
caráter preventivo.
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Revolta e indignação – Caso Favela Naval Diadema - SP
¤ O caso da Favela Naval foi assunto do Jornal Nacional durante toda a
semana. Naquele período, o país viveu sob o impacto das imagens que
exibiram a truculência da polícia militar. As reportagens chocaram o
país. (...). O próprio presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, por meio do seu porta-voz, tornou pública sua revolta. (...) Os
policiais envolvidos no episódio foram presos.
¤ No dia 3, foi aprovado pelo Congresso o projeto de lei que transformava
a tortura em crime punível com pena de até 21 anos de prisão. A lei
9.455 foi sancionada no dia 7 de abril de 1997, sete dias após a
denúncia das torturas em Diadema pelo Jornal Nacional. Também no
dia 3, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a
proposta de emenda constitucional que federalizava os crimes contra
os direitos humanos.
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/favel
a-naval/revolta-e-indignacao.htm
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¤ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
¤ (...)
¤ V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o 5º
deste artigo;
¤ (...)
¤ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de
Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente
de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Aprovada federalização de quatro crimes
praticados em Goiás
10/12/2014 17:59 Cleomar Almeida

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que dois inquéritos e uma ação penal que tratam
de casos de desaparecimentos forçados e tortura em Goiás sejam federalizados. A 3ª Seção do
STJ decidiu que fossem remetidos para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal os
inquéritos que apuram o sumiço de Célio Roberto, em fevereiro de 2008, e o crime de tortura
contra Michel Rodrigues da Silva, em junho de 2010, e o desaparecimento de Pedro Nunes da
Silva e Cleiton Rodrigues, em março de 2006.
O julgamento do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC-3), com relatoria do ministro
Jorge Mussi, ocorreu nessa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Ministério Público do
Estado de Goiás e o governo estadual são contrários ao pedido de federalização das
investigações.
A manifestação final do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sustentou que deveriam
ser retirados do âmbito do Estado, para serem federalizados, oito ações penais e inquéritos
policiais referentes a casos de homicídio, tortura e desaparecimentos forçados, em Goiás, como
mostrou O POPULAR em 31 de agosto. Para a Procuradoria Geral da República (PGR), constatouse grave violação aos direitos humanos.
O pedido foi acatado parcialmente pelo STJ, que mesmo assim determinou que os casos que
ficaram na esfera estadual devem ser tratados como prioritários. O pedido de federalização
começou a ganhar força, em agosto de 2008, quando o deputado Mauro Rubem (PT), presidente
da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa
de Goiás, enviou a Brasília relatório sobre os crimes cometidos no Estado.
http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/aprovada-federalização-de-quatro-crimespraticados-em-goiás-1.732502

Súmula Vinculante 11 do STF
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a
que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do
Estado.”
(Súmula Vinculante 11.)

Vídeo caso idosa agredida em inhumas. Uso inadequado de algemas.
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/03/cuidadora-e-presa-apos-ser-filmadaagredindo-idosa-em-goias-veja-video.html Minuto 5:26
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Liberdade da Manifestação de Pensamento
¤ IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
¤ V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
¤ IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença;
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Censura no Jornal Estadão
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Direito de Resposta

https://www.youtube.com/watch?v=ObW0kYAXh-8
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¤ O STF julgou constitucional o direito de se fazer a Marcha da Maconha,
que consiste em eventos nos quais havia a manifestação pela
descriminalização da maconha.
¤ “A mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não
se confundiria com ato de incitação à prática do crime, nem com o de
apologia de fato criminoso”
¤ ADPF 187 – “Marcha da Maconha” – Foi considerado legítimo o movimento
com base nos direitos fundamentais de Livre Manifestação do Pensamento,
de Reunião, e direito das minorias, desde que:
¤ Reunião seja pacífica, sem armas e previamente noticiada as autoridades
¤ Não pode admitir a incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de
entorpecentes na sua realização.
¤ Não poderá haver o consumo de entorpecentes.
¤ Proibida a participação de crianças e adolescentes
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Questão de Prova
(FCC - 2012 - TJ-PE - Oficial de Justiça - Judiciária e Administrativa) Herculano, condômino,
desgostoso com os atos de arbitrariedade praticados pelo síndico em exercício do edifício
onde reside, resolveu manifestar suas criticas por meio de cartas dirigidas aos demais
condôminos. Com medo de sofrer represálias do síndico, Herculano não se identificou nas
cartas, reservando-se ao anonimato. Nesse caso, segundo a Constituição Federal,

a) não é livre a manifestação do pensamento, pois é inviolável o sigilo da correspondência.
b) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato, assegurado o
direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
c) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
d) não é livre a manifestação do pensamento, pois é inviolável a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
e) não é livre a manifestação do pensamento, pois ninguém será privado de direitos por
motivo de crença política.

Gab. C
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Liberdade de atividade intelectual, artística, científica
ou de comunicação – Art. 5º IX e X
¤ ADFP 130 – Lei de Imprensa – O STF entendeu que a lei de
Imprensa 5250/67 não foi recepcionada pela CF88, uma vez
que era marcada por aspectos não democráticos.
¤ ADI 4451 – Lei Eleitoral sobre o Humor. Foi concedida liminar
permitindo que fosse utilizado o humor contra ou a favor
candidatos em período eleitoral.
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O PLENÁRIO DO STF, NO JULGAMENTO DO RE 511.961, DECLAROU COMO NÃO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 O ART. 4º, V, DO DL 972/1969, QUE
EXIGIA DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE
JORNALISTA.
"O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao
pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é
a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma
contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se
dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão.
(...)Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional
no momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao
cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das
liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 5º,
IX, da Constituição." (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-62009, Plenário, DJE de 13-11-2009.)

Nayron Toledo

77

Sigilo de
Correspondência e
Comunicações (art. 5º
XII)
¤ XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal;
¤ Lei de interceptação telefônica – lei 9296/96
¤ Art. 5º - Prazo de 15 dias prorrogáveis por mais 15. Porém o STF admite
reiteradas e sucessivas prorrogações quando for um caso complexo, que
exija investigação diferenciada. (HC 83.515 )
Interceptação telefônica – Captação
conhecimento dos interlocutores.

de

conversa

feita

por

3º

sem

Escuta telefônica – Captação de conversa feita por 3º com conhecimento de
apenas 1 dos interlocutores.
Gravação telefônica – E feita por um dos interlocutores do diálogo sem o
consentimento ou a ciência do outro.
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Requisitos para a inteceptação
telefônica
¤ 1. Ordem Judicial (Ministério Público e CPI não podem determinar)
¤ 2. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal,
admitindo-se a utilização desta prova em PADs (STJ MS 14.140 –
INFO 505) (processo administrativo disciplinar)
¤ 3. Na forma da lei 9296/96
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A interceptação deverá ser medida excepcional,
e não regra.
O pedido de interceptação telefônica não pode ser a primeira providência
investigatória realizada pela autoridade policial. In casu, ao formular o pedido
de quebra do sigilo telefônico, a autoridade policial descreveu quais eram os
ilícitos que estariam sendo praticados, quais tipos de pessoas integravam a
organização criminosa, bem como qual era a sua forma de atuação no
cometimento dos crimes. Ficou evidenciado que a quebra do sigilo telefônico
não foi a primeira medida efetivada pela autoridade policial. Pelo contrário, tal
providência teve suporte em elementos já colhidos que demonstravam que as
investigações em curso levantaram indícios da prática criminosa e apontavam
para a imprescindibilidade do deferimento da medida excepcional, segundo o
disposto no art. 2º da Lei n. 9.296/1996. Precedentes citados: HC 85.502-SP, DJe
9/5/2011, e HC 43.234-SP, DJe 21/5/2011. HC 130.054-PE, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, julgado em 7/2/2012. (INFO STF 490)
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Liberdade de consciência, crença e culto
(art. 5º VI a VIII)
¤ Ensino Religioso nas Escolas – (art. 210 parágrafo 1º da CF) –
Matéria facultativa
¤ Feriados Religiosos – Questões históricas-culturais
¤ Cruxifixos em repartições públicas - Justificativa de símbolo
cultural. Tal tema está sendo discutido no CNJ.
¤ Expressão “Deus seja louvado” nas cédulas do Real – Em primeiro
grau foi julgado improcedente.
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E
TRANSFUSÃO DE SANGUE
JUSTIFICATIVA : Os Testemunhas de Jeová fazem uma interpretação da
bíblia onde as transfusões seriam proibidas pela lei divina.

DIREITO A VIDA X DIREITO A LIBERDADE DE CRENÇA

Não há ainda um entendimento consolidado nos tribunais superiores,
porém nos tribunais inferiores é sempre adotada uma postura de
privilegiar o direito a vida em face ao direito a liberdade de crença,
principalmente se o caso for grave/urgente ou se o paciente for menor
de idade.

CC Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco
de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Art. 150. Sem prejuízo de
outras garantias
asseguradas ao
contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos
Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
b) templos de qualquer
culto;
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XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer;

¤ O Plenário do STF, no julgamento do RE 511.961, declarou
como não recepcionado pela Constituição de 1988 o art. 4º,
V, do DL 972/1969, que exigia diploma de curso superior para
o exercício da profissão de jornalista.

¤ “Alcança-se a qualificação de bacharel em direito mediante
conclusão do curso respectivo e colação de grau. (...) O
Exame de Ordem (...) mostra-se consentâneo com a CF, que
remete às qualificações previstas em lei.” (RE 603.583, Rel.
Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-10-2011, Plenário, DJE
de 25-5-2012, com repercussão geral.) No mesmo sentido: MI
2.342, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, julgamento
em 5-12-2011, DJE de 12-12-2011.
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

¤ "Lei 11.300/2006 (minirreforma eleitoral). (...) Proibição de
divulgação de pesquisas eleitorais quinze dias antes do pleito.
Inconstitucionalidade. Garantia da liberdade de expressão e
do direito à informação livre e plural no Estado Democrático de
Direito. (ADI 3.741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento
em 6-9-2006, Plenário, DJ de 23-2-2007.) No mesmo sentido:
ADI 3.742 e ADI 3.743, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgamento em 6-9-2006, Plenário,Informativo 439.)
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XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

¤ "Decreto 20.098/1999 do Distrito Federal. Liberdade de reunião
e de manifestação pública. Limitações. Ofensa ao art. 5º, XVI,
da CF. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos
constitui uma das mais importantes conquistas da civilização,
enquanto fundamento das modernas democracias políticas. A
restrição ao direito de reunião estabelecida pelo Decreto
distrital 20.098/1999, a toda evidência, mostra-se inadequada,
desnecessária e desproporcional quando confrontada com a
vontade da Constituição." (ADI 1.969, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 28-6-2007, Plenário, DJ de 31-82007.)
Ex. Manifestações de julho de 2013 na Praça Cívica.
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PROPRIEDADE
XXII - é garantido o direito de propriedade; (Tanto de bens móveis
como imóveis, e também dos bens materiais e imateriais.)
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública , ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos nesta Constituição;
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Competência

Indenização

Desapropriações
comuns

Por necessidade
ou utilidade
pública e interesse
social (art. 5º XXIV)

Todos os Entes

Prévia e em
dinheiro

Desapropriações
-sanção

Para reforma
urbana (art. 182,
parg. 4º)

Município

Títulos da dívida
pública

Para fins de
reforma agrária
(art. 186)

União

Títulos da dívida
agrária

Desapropriação
confisco – Cf art.
243)

União

Não tem

Nayron Toledo

89

Desapropriação - Confisco
¤ ATENÇÃO – A REDAÇÃO DO ART. 243 FOI ALTERADA RECENTEMENTE
PELA EC 81 DE 5 DE JUNHO DE 2014
¤ Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art.
5º.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)
¤ Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da
exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei."
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