
RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL DPE/PI 

 

 

1 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

Destacando – GRUPO 01 

Rumo à Defensoria Pública Estadual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO CIVIL 
 

APOSTILA I 
 



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL DPE/PI 

 

 

2 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

Destacando – GRUPO 01 

Rumo à Defensoria Pública Estadual 

GRUPO 01 
 
Fala, galera. Esse material foi pensado para você que deseja revisar rapidamente os pontos chaves do edital da 
DPE/PI. Nele pincelaremos alguns pontos mais “diferentes” ou aqueles com mais “cara de prova” para a DPE/PI. 
Vale lembrar que o estudo deste material é complementar ao das apostilas, sendo essas mais extensas e 
aprofundadas. 
 
Desta forma, aqui não se buscará trazer todos os detalhes sobre os pontos do edital da DPE/PI, mas sim pincelar 
diversos pontos chaves para a sua revisão, sempre trazendo a doutrina crítica e questões que já caíram em provas 
anteriores.  
 
O grupo 01 possui as seguintes matérias: 
 

• Direito Constitucional 
• Direitos Humanos  
• Direito Administrativo  
• Direito Previdenciário  

 
Lembro a você que esse material é inédito e feito para o seu concurso da DPE/PI com base no edital. Começaremos 
nosso estudo com Direito Constitucional e, nesse mesmo material veremos as demais disciplinas do grupo 01. 
Vamos lá? 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Em Direito Constitucional nosso edital não traz grandes surpresas. A banca CESPE/CEBRASPE não inovou muito 
(graças a Deus) nessa matéria. Desta forma, não há pontos incomuns. Porém, revisaremos alguns detalhes que 
julgamos importantes conhecermos quanto se tem CEBRASPE como banca examinadora. Vamos lá? 
 

1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 
 

SENTIDOS/CLASSIFICAÇÕES/CONCEPÇÕES 

CULTURALISTA A Constituição Culturalista é produto de um fato cultural, produto da sociedade (aqui 
entra elementos históricos, sociais, racionais, espirituais, reais, etc.). 

ABERTA 
Tem se falado atualmente em uma Constituição aberta. Para o professor Pedro Lenza 
(2018), esse sentido aberto diz respeito à possibilidade desta “permanecer dentro de seu 
tempo e assim evitar o risco de desmoronamento de sua força normativa”. 

CONCEPÇÕES 
PROPOSTA POR 

GUSTAVO 
ZAGREBELSKY 

 

 
1. Constituição-lei 
2. Constituição-fundamento (Constituição total) 
3. Constituição-moldura 
4. Constituição-dúctil 

 
CONSTITUIÇÃO-LEI: Aqui a Constituição é como se fosse uma lei comum. “A Constituição 
não está acima do poder legislativo, mas à disposição dele”. 
 
CONSTITUIÇÃO-FUNDAMENTO (CONSTITUIÇÃO TOTAL): O Prof. Pedro Lenza aduz que a 
“Constituição-fundamento (ou constituição-total), a onipresença da Constituição é 
tamanha que a área reservada ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada se torna 
muito pequena. Assim, esses atos passam a ser encarados como instrumentos da 
realização da Constituição.” 
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CONSTITUIÇÃO-MOLDURA (CANOTILHO CHAMA DE CONSTITUIÇÃO-QUADRO): Segundo 
Lenza, a Constituição-moldura (que Canotilho prefere chamar de Constituição-quadro) 
seria uma proposta intermediária entre os dois (Constituição-lei e a Constituição-
fundamento). Para isso, traz um importante comentário do prof. Virgílio Afonso da Silva, 
em que pontua que “a metáfora da moldura, no campo da teoria constitucional, é usada 
para designar uma Constituição que apenas sirva de limites para a para a atividade 
legislativa. Ela é apenas uma moldura, sem tela e sem preenchimento. À jurisdição 
constitucional cabe apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro dessa 
moldura.” 
 
CONSTITUIÇÃO DÚCTIL (MALEÁVEL, SUAVE): Essa acepção tem caído bastante. Segundo 
Marcelo Novelino, “nas sociedades pluralistas hodiernas, o papel da Constituição não deve 
consistir na realização direta de um projeto predeterminado da vida comunitária, 
cabendo-lhe apenas a tarefa básica de assegurar as condições possíveis para uma vida em 
comum”.1 

CONSTITUIÇÃO 
SIMBÓLICA 

Para Marcelo Neves, há três tipologias da Constituição simbólica: 
 

(01) FÓRMULA DO COMPROMISSO DILATÓRIO: aqui a legislação surge em circunstâncias 
políticas, nas quais as partes envolvidas aprovam uma lei que sabidamente não resolveria 
o conflito, isto é, sabidamente ineficaz. Para Bernardo Gonçalves, com isso temos que as 
condições não admitiam a força normativa da lei, mas mesmo assim ela é aprovada, 
porém não advém dela um significado prático para a realidade jurídico-social e a solução 
é inegavelmente transferida para o futuro. Isso acontece muito ou pouco no Brasil?  
 
(02) CONFIRMAÇÃO DE VALORES SOCIAIS DE UM GRUPO: neste caso, um grupo quer 
deixar claro que seus valores são mais importantes que os de outros grupos sociais. Esses 
valores vão funcionar como elementos influenciadores da atividade legiferante. 
 
(03) CONSTITUIÇÃO ÁLIBI: essa é a mais legal. Ocorre quando o Estado age para acalmar, 
em situações de grande comoção pública, por exemplo, e assim o faz editando leis. Temos, 
pois, um tranquilizador, mas na verdade, sem qualquer efeito prático. 

 
José Afonso da Silva estabelece cinco elementos da consituição, sendo eles: a) orgânicos; b) limitativos; c) 
socioideológico; d) de estabilização constitucional e) formais de aplicabilidade. 

 
ELEMENTOS 

ORGÂNICOS 
Os elementos orgânicos são aquelas normas que regulam a estrutura do estado, 
como é o caso dos títulos, capítulos e seções que envolvam os Poderes, 
tributação, orçamento, etc. 

LIMITATIVOS 

Os elementos limitativos são, na verdade, os direitos e garantias fundamentais. 
Quando se fala em “limitativo”, a ideia é de limitar o poder do Estado. Cuidado, 
pois segundo José Afonso da Silva, os direitos sociais não estão nos elementos 
limitativos, mas sim nos elementos socioideológicos, como veremos. 

SOCIOIDEOLÓGICOS 
Esses elementos estão presentes em nossa Constituição e reforça o compromisso 
da Constituição com o Estado Social. Um dos exemplos, como vimos acima, é o 
capítulo que trata sobre Direitos Sociais. 

DE ESTABILIZAÇÃO 
CONSTITUCIONAL 

Entre os elementos de estabilização estão a ação direta de inconstitucionalidade, 
as normas que tratam sobre o estado constitucional de crises (intervenção 
federal, estado de sítio e estado de defesa), etc. 

 
1 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, p.13 e 17, citado por Marcelo Novelino, Direito Constitucional, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 55. 
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FORMAIS DE 
APLICABILIDADE 

Esses elementos estão em normas que apresentam regras de aplicação da própria 
Constituição, como é o caso do ADCT e preâmbulo, por exemplo. 

 
1.4 Interpretação das normas constitucionais. 1.4.1 Métodos, princípios e limites. 

 
PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

o Unidade da Constituição 
o Princípio do Efeito Integrador 
o Concordância prática 
o Força normativa 
o Máxima efetividade 
o Justeza ou conformidade funcional 
o Interpretação conforme 

o  Método Jurídico ou clássico (Ernst Forsthoff) 
o Tópico problemático (Theodor Viehweg); 
o Hermenêutico concretizador (Konrad Hesse); 
o Normativo estruturante (Friedrich Müller); 
o Científico espiritual (Rudolf Smend) 
o Concretista da Constituição Aberta (Peter Häberle). 

 
PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO 

PRINCÍPIO DA UNIDADE DA 
CONSTITUIÇÃO 

Unidade da Constituição é a interpretação feita levando em conta toda a 
unidade constitucional (e não dispositivos isolados). 

PRINCÍPIO DA 
CONCORDÂNCIA PRÁTICA 

OU HARMONIZAÇÃO 

Defende a inexistência de prevalência de um bem constitucional sobre outro, de 
modo que quando identificado um aparente conflito, deve ser realizada uma 
leitura compatível. Anote em seu caderno que para Gilmar Mendes tal noção 
está intimamente ligada à ponderação de bens ou valores. 

PRINCÍPIO DA EXATIDÃO OU 
CONFORMIDADE FUNCIONAL 

 

Segundo este princípio, nenhuma interpretação realizada por um órgão pode 
conduzir a uma usurpação de competência ou função dos demais. É importante 
um adendo trazido por Canotilho, alertado por Bernardo Gonçalves (2017), no 
sentido de que este princípio tende hoje a ser lido como um princípio autônomo 
de competência e não mais como um referencial de interpretação 
constitucional. 
 
Nesse sentido, é importante lembrarmos também da metáfora alemã 
“constituição moldura”, que de acordo com esta teoria, ao Tribunal 
Constitucional caberia uma atividade negativa, de controle do legislador, para 
que respeite os limites da “moldura”. Assim, o preenchimento dessa moldura 
caberia somente ao legislador. 

PRINCÍPIO DO EFEITO 
INTEGRADOR (OU EFICÁCIA 

INTEGRADORA) 

Esse princípio implica em perceber a interpretação constitucional como um 
vetor de manutenção da unidade política, segundo Rudolf Smend. Assim, na 
resolução dos problemas jurídicos-constitucionais, têm primazia os critérios ou 
pontos de vista que favoreçam a integração política social, daí porque o nome 
ser “integrador” 

PRINCÍPIO DA FORÇA 
NORMATIVA DA 
CONSTITUIÇÃO 

 

Na solução dos problemas jurídicos, deve-se dar prevalência aos argumentos 
que conduzam a uma eficácia máxima. São justamente as ideias de Konrad 
Hesse. 
 
Marcelo Novelino2 lembra que “o princípio da força normativa atua como um 
apelo ao intérprete, como representação de um objetivo a ser perseguido, 
embora sem disponibilizar procedimentos específicos para atingir tal fim. Nas 
palavras de Konrad Hesse (1998), como a constituição quer ser atualizada, mas 
as possibilidades e condições históricas dessa atualização se transformam, na 
resolução de problemas jurídico-constitucionais deve ser dada preferência às 
soluções mais apropriadas a fomentar a otimização de suas normas, tornando-
as mais eficazes”. 

 
2 Idem, p. 138. 
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MÁXIMA EFETIVIDADE 

Orienta os aplicadores da Constituição no sentido de interpretarem as normas 
a fim de que seja otimizada sua eficácia, sem, contudo, alterar seu conteúdo. 
Esse princípio é sentido em alguns julgados do STF. Virgílio Afonso da Silva anota 
que a ideia de máxima efetividade já estaria contida nas ideias de “concordância 
prática” e de “força normativa da Constituição”. 

INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO 

A interpretação conforme a Constituição impõe uma análise de compatibilidade 
de uma norma infraconstitucional em face da Constituição, de modo que seu 
sentido esteja sempre em consonância com o padrão constitucional. 

 
CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE: “A colisão entre dois ou mais direitos fundamentais resolve-se com a aplicação 
preponderante do princípio da concordância prática”. 3 
 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “O princípio da “concordância prática ou harmonização” estabelece ao intérprete 
constitucional a aplicação do sentido normativo que respeite os limites da divisão de funções constitucionalmente 
estabelecidas pelo poder constituinte originário entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.”4 
 
CAIU NA DPE-BA-2010-CESPE: “De acordo com o denominado princípio do efeito integrador, deve-se dar primazia, 
na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, aos critérios que favoreçam a integração política e social e o 
reforço da unidade política”.5 
 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “No caso de normas plurissignificativas, o princípio da “força normativa” 
estabelece ao intérprete constitucional a vedação de aplicação de normas inconstitucionais e a proibição do 
exercício da função de legislador positivo criando normas divergentes dos propósitos do legislador”. 6 
 
CAIU NA DPE-MS-2014-VUNESP: “O princípio da interpretação conforme a Constituição permite que na resolução 
de problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a 
integração política e social e o reforço da unidade política”. 7 
 

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

MÉTODO JURÍDICO 
(HERMENÊUTICO CLÁSSICO) 

Proposto por Ernst Forsthoff. Interpreta-se a constituição como se interpreta 
uma lei, através dos métodos convencionais propostos por Savigny (gramatical, 
sistemático, lógico e histórico), por isso que é chamado também de método 
hermenêutico clássico. 

MÉTODO TÓPICO- 
PROBLEMÁTICO 

Trabalhado por Theodor Viehweg. 
Parte do problema para a norma. 

MÉTODO HERMENÊUTICO-
CONCRETIZADOR 

Desenvolvido por Konrad Hesse. 
Parte da norma para o problema. 

MÉTODO CIENTÍFICO-
ESPIRITUAL 

Idealizado por Rudolf Smend. 
Leva em conta a ordem de valores subjacente ao texto, bem assim a integração 
do texto constitucional com a realidade da comunidade.  

MÉTODO NORMATIVO-
ESTRUTURANTE 

Idealizado por Friedrich Müller. 
A norma constitucional abrange um pedaço da realidade social (é mais do que o 
texto normativo); assim, a interpretação deve verificar o texto da norma, bem 
como sua concretização na realidade. 

MÉTODO CONCRETISTA DA 
CONSTITUIÇÃO ABERTA 

Idealizado por Peter Häberle. 

 
3 CORRETO. 
4 ERRADO. 
5 CORRETO. 
6 ERRADO.   
7 ERRADO. 
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Häberle defende a necessidade de ampliação do círculo de intérpretes da 
constituição, como consequência da necessidade de integração da realidade no 
processo de interpretação constitucional. (ex.: audiências públicas, amicus 
curiae, etc). 

 
2 Poder constituinte. 2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 
 

RESUMO SOBRE PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO8 

Conceito Poder político, supremo e originário, responsável por estabelecer a 
constituição de um Estado. 

Espécies 

- PCO Histórico (Exemplo: Constituição brasileira de 1824) 
-PCO Revolucionário (Constituição brasileira de 1937, criada com o propósito 
de tornar efetiva a Revolução de 1930). 
- PCO Concentrado/PCO Difuso (mutação constitucional) 
- PCO Material/PCO Formal 

Expressões a) por outorga ou  
b) por assembleia nacional constituinte (ou convenção). 

Fenômeno constituinte 

- Criação de novo Estado  
- Derrota na guerra  
- Revolução (golpe de Estado; insurreição)  
- Transição constitucional  

Natureza - Concepção jusnaturalista: Poder jurídico (ou de direito)  
- Concepção juspositivista: Poder político (ou de fato)  

Características essenciais - Concepção juspositivista: Inicial, autônomo, incondicionado  
- Concepção jusnaturalista (Sieyes): incondicional, permanente, inalienável  

Limites materiais 
- Transcendentes 
- Imanentes e  
- Heterônomos. 

 
Já o Poder constituinte derivado é também chamado de instituído, constituído, secundário, de 2º grau ou 
remanescente. 
 

                   
 
 
 

 
8 Tabela criada tendo como base a obra de Marcelo Novelino, Curso de Direito Constitucional, já citada (2016), e o Curso de Direito 
Constitucional de Pedro Lenza (2020). 

Poder 
Constituinte

Originário

Derivado
•Reformador
•Decorrente
•Revisor
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Poder constituinte derivado reformador 
 
 O poder constituinte derivado reformador, como o próprio nome diz, modifica (reforma) a ordem jurídica já criada 
(ex: emendas constitucionais) 
 

PODER CONSTITUINTE 
ORIGINÁRIO 

PODER CONSTITUITE DERIVADO 
REFORMADOR 

Poder de fato Poder político, ou, segundo alguns, uma força ou 
energia social 

Ilimitado e incondicionado juridicamente 
(na perspectiva positivista) Limitado e condicionado 

Inaugura uma nova ordem jurídica Modifica a ordem jurídica já criada 
Ex.: criação da CF/88 Ex.: edição da EC 45/2004 

 
CAIU NA DPE-RO-2012-CESPE: O poder constituinte reformador é, por característica, incondicionado.9 
 

Poder constituinte derivado decorrente 
 
Lenza aponta que “o poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, por ser derivado do 
originário e por ele criado, é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras 
estabelecidas pelo originário. Sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-Membros ou, em momento 
seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificá-la. Tal competência decorre da capacidade 
de autoorganização estabelecida pelo poder constituinte originário”. (Pedro Lenza, 2020, p. 159). 
 

Poder constituinte derivado revisor 
 
O poder constituinte derivado revisor também é condicionado e limitado ao que fora estabelecido pelo poder 
constituinte originário. Pedro Lenza (2020, p. 162) lembra que “melhor seria a utilização da nomenclatura 
competência de revisão, na medida em que não se trata, necessariamente, de um “poder”, uma vez que o processo 
de revisão está limitado por uma força maior que é o poder constituinte originário”. 
 
Art. 3.º do ADCT: A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. 
 
PODER CONSTITUITE SUPRANACIONAL: a doutrina entende que o poder constituinte supranacional “busca a sua 
fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e em 
um conceito remodelado de soberania”. 
 
CAIU NA DPE-BA-CESPE-2010: O denominado poder constituinte supranacional tem capacidade para submeter as 
diversas constituições nacionais ao seu poder supremo, distinguindo-se do ordenamento jurídico positivo interno 
assim como do direito internacional.10  
  
Neste caso, o titular deste poder não é o povo, mas o cidadão universal, já que cada Estado cede uma parcela de 
sua soberania para que uma Constituição comunitária seja criada. É a discussão que envolve, por exemplo, a União 
Europeia e, em menor escala, o Mercosul. 
 
Segundo Maurício A. Rodrigues, “o poder constituinte supranacional “faz as vezes do poder constituinte porque cria 
uma ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos Estados ou 
adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade, inclusive, para submeter as 

 
9 Gab: E. 
10 GAB: C. 
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diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Da mesma forma, e em segundo lugar, é supranacional, 
porque se distingue do ordenamento positivo interno assim como do direito internacional”.11 
 
Você acha que seria possível o poder constituinte derivado reformador editar EC abolindo a Defensoria Pública? 
Ou poder-se-ia considerar a DP como uma cláusula pétrea implícita? 

 
Para isso, vejamos como era a redação do art. 134 da Constituição antes da edição da EC 80/2014: 

 
REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO DADA PELA EC 80/2014 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
dos necessitados, na forma do art. 5.º, LXXIV. Art. 
5.º, LXXIV — o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 
e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º desta 
Constituição Federal. 

 
Perceba que a EC 80/2014 deixa muito claro que a Defensoria Pública, além de ser essencial à função jurisdicional 
do Estado, é INSTITUIÇÃO PERMANENTE.  

 
O professor Pedro Lenza lembra que “se existe uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do 
Estado, destinada a assegurar o cumprimento do direito fundamental previsto no art. 5.º, LXXIV, este reconhecido 
como cláusula pétrea, parece natural que se entenda também à Defensoria Pública a qualidade de cláusula pétrea 
e limite material protegido pela Constituição. Portanto, não se admitirá proposta de emenda tendente a abolir, ou 
mesmo enfraquecer, ou esvaziar a Defensoria Pública”.12   
              
PODER CONSTITUINTE DIFUSO: Trata-se de processo informal de mudança da Constituição, alterando-se o seu 
sentido interpretativo, e não o seu texto, que permanece intacto e com a mesma literalidade.13 
 
3 Princípios fundamentais. 4 Direitos e garantias fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 
Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos sociais.  
 

DIREITOS GARANTIAS 
Essa distinção foi feita por Rui Barbosa, analisando a 
Constituição de 1891. 
 
Os Direitos são bens ou vantagens que estão presentes 
em uma carta normativa constitucional. 
 
Ex.: direito à liberdade. 

As garantias, por outro lado, servem para assegurar os 
direitos. Portanto, se o direito à liberdade foi violado, 
deve existir uma garantia (um remédio jurídico-
constitucional) para assegurá-los  
 
Ex.: habeas corpus. 

 
CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

HISTORIDICIDADE Os Direitos Fundamentais surgem de um longo processo histórico. 
UNIVERSALIDADE Todos os seres humanos são titulares de Direitos Fundamentais. 

 
11  (Maurício A. Rodrigues, Poder constituinte supranacional: esse novo personagem, p. 96, apud Kildare G. C., Direito constitucional, p. 276-
277) 
12 Direito Constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 24. ed. – São Paulo : Saraiva 
Educação, 2020, p. 699. 
13 Direito Constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 24. ed. – São Paulo : Saraiva 
Educação, 2020, p. 163. 
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LIMITABILIDADE Os Direitos fundamentais podem ser relativizados.  
CONCORRÊNCIA Possibilidade de exercício concomitante de mais de um direito. 

IRRENUNCIALIDADE São irrenunciáveis, mesmo que o seu exercício possa não correr. Renunciar não! 
INALIENABILIDADE Não pode ser alienado, pois não possui conteúdo patrimonial. 

IMPRESCRITIBILIDADE Não prescreve. A prescrição esta afeta aos direitos patrimoniais. 
 

A TEORIA DOS QUATRO STATUS DE JELLINEK 
STATUS PASSIVO O indivíduo tem deveres para com o Estado. 

STATUS ATIVO Exercício dos Direitos Políticos. 
STATUS POSITIVO Direito de exigir uma prestação positiva do estado (exigir saúde, educação, etc.). 

STATUS NEGATIVO O indivíduo é livre. Portanto, deve o Estado de abster de interferir, como regra, no direito 
à liberdade. 

 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

EFICÁCIA  
VERTICAL 

Relação entre um particular x Estado. 
 
Ex.: para o Estado condenar alguém, é preciso observar o devido processo legal. Perceba 
que o devido processo legal é um direito previsto na Constituição; portanto, nessa relação 
entre particular x Estado, ele deverá ser observado. 

EFICÁCIA 
HORIZONTAL 

Relação entre particulares. É chamada também de eficácia externa ou privada. 
 
Ex.: para o condomínio aplicar uma multa a um condômino, é necessário que haja o 
contraditório e a possibilidade de defesa. Da mesma forma, por exemplo, para a exclusão 
de um associado em uma associação privada. 
 
Ainda que sejam relações entre particulares, o direito ao devido processo legal, ao 
contraditório e a ampla defesa devem prevalecer. Isso é a eficácia horizontal dos Direitos 
Fundamentais, porque todos estão na mesma situação (são particulares). 
 
Há várias decisões do STF sobre o tema.  

EFICÁCIA DIAGONAL 

Na eficácia diagonal, há relações entre dois particulares (como na eficácia horizontal). No 
entanto, um está em situação de maior vulnerabilidade. É o que ocorre na relação entre 
empregado e empregador. 
 
Em resumo: particular x particular vulnerável 

 
CAIU NA DPE-RN-CESPE-2015: “Os direitos fundamentais são também oponíveis às relações privadas, em razão de 
sua eficácia vertical”.14 
 
CAIU NA DPE-AL-CESPE-2017: “Uma das consequências da constitucionalização do direito é a chamada eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais”.15 
 
CAIU NA DPE-BA-FCC-2016: “Em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares (eficácia horizontal), a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo Tribunal 
Federal”.16 
 

EFICÁCIA 
INDIRETA 

Não foi a tese acolhida pela maioria da doutrina e jurisprudência. Para ela, os direitos 
fundamentais são aplicados de maneira reflexa.  

 
14 ERRADO. 
15 CORRETO. 
16 ERRADO. 
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DIMENSÃO PROIBITIVA: o legislador não pode editar leis que contrariem direitos 
fundamentais. 
 
DIMENSÃO POSITIVA: o legislador deve ponderar quais direitos fundamentais se aplicam nas 
relações entre particulares. 

EFICÁCIA 
DIRETA 

Aplicam-se os Direitos Fundamentais nas relações entre particulares sem que seja necessária 
a intermediação do poder legislativo. É a adotada majoritariamente. 

 
DIMENSÕES (GERAÇÕES) DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

PRIMEIRA 
DIMENSÃO 

São, em suma, os Direitos de Liberdade. Os titulares são os próprios indivíduos. Segundo 
Bonavides, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. 
 
DE OLHO NA CRÍTICA: alguns doutrinadores sustentam que a expressão “primeira geração” 
estaria equivocada, já que nas primeiras Declarações ou Constituições dos Séculos XVIII e XIX 
já se observavam direitos sociais (estes entendidos como de segunda geração). A segunda 
crítica é que a expressão geração cria uma sensação de que uma substitui a outra, quando na 
verdade elas se complementam. 
 
Marcos históricos dos direitos de Primeira Dimensão: 
- MAGNA CARTA DE 1215 
- HABEAS CORPUS ACT – 1679 
- BILL OF RIGHTS - 1688 

SEGUNDA 
DIMENSÃO 

O marco histórico que inspira os direitos humanos/fundamentais de segunda dimensão é a 
Revolução Industrial que acontecia na Europa. 
 
As péssimas condições de trabalho fizeram com que movimentos eclodissem, até que em 
diversos lugares do mundo surgissem diversas normas de proteção aos Direitos Sociais. 
 
Marcos históricos dos direitos de Segunda Dimensão: 
 
- CONSTITUIÇÃO DO MÉXICO – 1917 
- CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR – 1919 
- TRATADO DE VERSALHES – 1919 (OIT) 
- CONSTITUIÇÃO DE 1934 DO BRASIL 

TERCEIRA 
DIMENSÃO 

São direitos transindividuais. O mundo passa a sofrer significativas alterações, sobretudo 
mudanças na comunidade internacional. 
 
A teoria de Karel Vasak identificou os seguintes direitos como sendo de terceira dimensão: 
 
- DIREITO À PAZ (cuidado, pois Paulo Bonavides classifica o direito à paz como sendo de quinta 
geração). 
- DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
- DIREITO À COMUNICAÇÃO 
- DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

 

QUARTA 
DIMENSÃO 

NORBERTO BOBBIO: a quarta dimensão decorre da engenharia genética ou bioética. Ex.: 
mudança de sexo, reprodução medicamente assistida, etc. 
 
BONAVIDES: a quarta dimensão tem a ver com a democracia direta, a informação e o 
pluralismo. 
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QUINTA 
DIMENSÃO 

É o direito à paz, segundo Paulo Bonavides. Cuidado, pois como vimos, Karel Vasak entendeu 
que o direito à paz seria de terceira dimensão. 

 

SEXTA 
DIMENSÃO 

ZULMAR FACHIN entende que o direito à água potável é caracterizado como sendo de sexta 
dimensão. Como ainda é um tema pouco tratado na doutrina, a sua incidência em concursos 
não é muito grande. Porém, nenhum estudo pode ser sonegado, de maneira que recomendo 
a leitura do seguinte artigo para que vocês possam se aprofundar no assunto clique na nota 
de rodapé.17 

 
A reserva do possível não pode ser aplicada quando se está diante do MÍNIMO EXISTENCIAL. Lembrem-se disso! 

 
Daniel Sarmento (2016) lembra que um exemplo riquíssimo de diálogo institucional na proteção de direitos ligados 
ao mínimo existencial vem da jurisdição constitucional colombiana e se liga ao reconhecimento do chamado estado 
de coisas inconstitucional. Para o autor, “essa técnica, que não está expressamente prevista na Constituição ou em 
qualquer outro instrumento normativo permite à Corte Constitucional atuar visando à superação de violações 
graves e massivas de direitos fundamentais.”18 

 
É bom lembrar, ainda, que o STF, na ADPF 347, RECONHECEU O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO 
SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO, em razão da violação generalizada de direitos fundamentais das pessoas presas19: 
 

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a 
arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação 
degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – 
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO 
MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e 
persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de 
políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza 
normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser 
caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO 
NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das 
penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo 
Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão 
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até 
noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a 
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016) 

 
A título de aprofundamento, é bom sabermos que a Corte Constitucional Colombiana exige alguns requisitos, que, 
segundo Sarmento (2016, p. 236/237) estão os seguintes: 
 

“(i) vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número 
significativo de pessoas;  
 

 
17 Disponível em: http://www.site.ajes.edu.br/direito/arquivos/20131030203605.pdf. Acesso em: 15/07/2021. 
18 Ibidem, p. 236. 
19 STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798). 
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(ii) prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para 
garantia e promoção dos direitos;  
 
(iii) a necessidade, para a superação das violações de direitos, de adoção de medidas 
complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem 
depender da alocação de recursos públicos, correção de políticas públicas existentes ou 
formulação de novas políticas, dentre outras medidas; e  
 
(iv) potencialidade de congestionamento da justiça se todos os que tiverem os seus 
direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário.” 

 
Esse tema será sempre de grande relevância para nossas provas de Defensoria Pública! Aliás, é bom saber que o 
ECI (Estado de Coisas Inconstitucional) não está ligado apenas ao sistema carcerário brasileiro. Recentemente, na 
ADPF 822, o Ministro Marco Aurélio (STF) reconheceu que vive-se atualmente no Brasil, com relação à condução 
da pandemia da Covid-19, um estado de coisas inconstitucional. 

"A conclusão é única: ocorre violação generalizada de direitos fundamentais em 
relação à dignidade, à vida, à saúde, à integridade física e psíquica dos cidadãos 
brasileiros, considerada a condução da saúde pública durante a pandemia covid-
19. Ha falência estrutural. 

15 Ordem social 
 
No § 2º do art. 231 da CF/88, é perceptível que, embora os índios tenham o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos, o art. 20, XI da CF/88 estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
pertencem à União. 

 
Art. 20. São bens da União: 
 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
 

Diferente, por exemplo, das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, pois neste 
caso, segundo o art. 68 do ADCT, estes possuem a propriedade definitiva (e não apenas o usufruto). 
 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos. 
 

 Em síntese: 
 

ÍNDIOS QUILOMBOLAS 
Possuem o usufruto exclusivo das terras Possuem a propriedade definitiva 

 
CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “Quilombolas são pessoas que integram comunidades étnicas sem identidade de cor 
ou raça que remontam ao período colonial brasileiro e, atualmente, reivindicam a efetivação do direito à terra que 
tradicionalmente ocupam”.20 

 
Conforme estabelece Márcio do Dizer o Direito21, “segundo critério construído pelo STF, somente são consideradas 
“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” aquelas que eles habitavam na data da promulgação da CF/88 

 
20 ERRADO. Justificativa da banca: Quilombolas são pessoas que remanesceram dos agrupamentos formados por ex-escravos; logo, há 
identidade de cor/raça, na medida em que são pessoas não brancas. 
21 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2015/08/se-uma-terra-indigena-foi-demarcada.html. Acesso em: 08/01/2021. 
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(marco temporal) e, complementarmente, se houver a efetiva relação dos índios com a terra (marco da 
tradicionalidade da ocupação). Assim, se, em 05/10/1988, a área em questão não era ocupada por índios, isso 
significa que ela não terá a natureza indígena de que trata o art. 231 da CF/88.” 

 
Na ADPF 742/DF, julgamento virtual finalizado em 24.2.2021, o STF entendeu que “É dever do Poder Público 
elaborar e implementar plano para o enfrentamento da pandemia COVID-19 nas comunidades quilombolas”. Outra 
tese fixada foi a de que “Deve ser suspensa a tramitação de demandas judiciais e recursos vinculados envolvendo 
direitos territoriais das comunidades quilombolas, tais como ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, 
imissões na posse e anulatórias de de- marcação até o término da pandemia”. Com esse entendimento, o Plenário, 
por unanimidade, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. Na sequência, 
por maioria, julgou parcial- mente procedente o pedido para determinar, à União, que:  
 

(i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da pandemia 
Covid-19 no que concerne à popu- lação quilombola, versando providências e 
protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da vacinação na fase 
prioritária, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq;  
 
(ii) constitua, em até 72 horas, grupo de trabalho interdisciplinar e paritário, com 
a finalidade de debater, aprovar e monitorar a execução do Plano, dele 
participando integrantes, pelo menos, do Ministério da Saúde, Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Fundação Cultural Palmares, 
Defensoria Pública da União, Ministé- rio Público Federal, Conselho Nacional de 
Direitos Humanos, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e representantes das 
comunidades quilombolas a serem indicadas pela Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas; 
 
(iii) providencie, no máximo em 72 horas, a inclusão, no registro dos casos de 
Covid-19, do quesito raça/cor/etnia, asseguradas a notificação compulsória dos 
confirmados e ampla e periódica publicidade; 
 
(iv) restabeleça, no prazo de 72 horas, o conteúdo das plataformas públicas de 
acesso à informação http://monitoramento.seppir.gov.br/ e 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programabrasil-
quilombola, abstendo-se de proceder à exclusão de dados públicos relativos à 
população. O Tribunal ainda deferiu o pedido para suspender os processos 
judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, 
imissões na posse, anulatórias de proces- sos administrativos de titulação, bem 
como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais 
das comunidades quilombola até o término da pande- mia. ADPF 742/DF, relator 
Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento virtual 
finalizado em 24.2.2021. 
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DIREITOS HUMANOS 
 
A disciplina de Direitos Humanos na DPE/PI também não veio muito diferente do que já esperávamos. Revisaremos 
agora os pontos chaves e outros que julgamos mais relevantes para a banca CEBRASPE nesta prova da DPE/PI.  
 
1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 2 Afirmação 
histórica dos direitos humanos.  
 
Direitos fundamentais: são aqueles direitos reconhecidos e positivados como tal pela Constituição de determinado 
Estado específico. 

 
Direitos humanos: são os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em tratados e demais normas 
internacionais sobre a matéria. 
 

DIREITOS HUMANOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
LOCUS DE NORMATIVIDADE: os DH estão positivados 
em tratados e convenções internacionais. 

LOCUS DE NORMATIVIDADE: os DF estão previstos em 
Constituições. 

LOCUS DE EXIGIBILIDADE: os DH são exigíveis no plano 
internacional. 

LOCUS DE EXIGIBILIDADE: a exigibilidade dos DF é 
restrita ao plano interno. 

O critério que prevalece é apenas o locus de normatividade, pois os direitos fundamentais ou humanos podem 
ser exigidos tanto no âmbito interno como no plano internacional. 

 
Segundo a doutrina mais abalizada, surgiram algumas teorias para explicar (fundamentar) a existência dos Direitos 
Humanos. De um lado, uma corrente JUSNATURALISTA, a qual acreditava na existência de um conjunto de normas 
vinculantes anterior e superior ao sistema de normas estabelecidas pelo Estado (direito posto). No entanto, uma 
outra corrente, denominada POSITIVISTA, acreditava que o “fundamento dos direitos humanos consiste na 
existência da norma posta, cujo pressuposto de validade está em sua edição conforme as regras estabelecidas na 
Constituição. Assim, os direitos humanos justificam-se graças a sua validade formal e sua previsão no ordenamento 
posto”. 
 
Para André de Carvalho Ramos (2018, p. 89/95)22, podemos sintetizar as duas teorias da seguinte forma: 
 

JUSNATURALISMO POSITIVISMO 
Corrente do pensamento jurídico segundo a qual existe 
um conjunto de normas vinculantes anterior e superior 
ao sistema de normas fixadas pelo Estado (direito 
posto). 

Para a Escola Positivista, o fundamento dos direitos 
humanos consiste na existência da norma posta, cujo 
pressuposto de validade está em sua edição conforme 
as regras estabelecidas na Constituição. Assim, os 
direitos humanos justificam-se graças a sua validade 
formal e sua previsão no ordenamento posto. 

Na Antiguidade, é possível identificar uma visão 
jusnaturalista na peça de teatro Antígona de Sófocles. 

A consolidação do Estado constitucional, fruto das 
revoluções liberais oitocentistas, inseriu os direitos 
humanos tidos como naturais (jusnaturalismo de 
direitos humanos) no corpo das Constituições e das 
leis, sendo agora considerados direitos positivados. 

Na Idade Média, é incentivado pela visão religiosa de 
São Tomás de Aquino, para quem a lex humana deve 
obedecer a lex naturalis, que era fruto da razão divina, 
mas perceptível aos homens. 

A Escola positivista, de forte influência ao longo dos 
séculos XIX e XX, traduziu a ideia de um ordenamento 
jurídico produzido pelo homem, de modo coerente e 
hierarquizado. 

No plano internacional, Hugo Grotius sustentava, no 
século XVI, a existência de um conjunto de normas 

Na vertente original do século XIX até meados do 
século XX, a positivação dos direitos humanos é 

 
22 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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ideais, fruto da razão humana. Nos séculos XVII e XVIII, 
essa corrente jusnaturalista impõe a consagração da 
razão e laicidade das normas de direito natural. 

nacional: o positivismo nacionalista, então, exige que 
os direitos sejam prescritos em normas internas para 
serem exigíveis em face do Estado ou de outros 
particulares. 

Os iluministas (em especial Locke e Rousseau) fundam 
a corrente do jusnaturalismo contratualista, que 
aprofunda o racionalismo e o individualismo. Os 
direitos humanos são concebidos como direitos 
atemporais, inerentes à qualidade de homem de seus 
titulares. 

A divergência entre os jusnaturalistas e os positivistas 
reside na defesa, pela Escola jusnaturalista, da 
superioridade de normas não escritas e inerentes a 
todos os seres humanos, reveladoras da justiça, em 
face de normas postas incompatíveis. Para os 
positivistas nacionalistas, de outro lado, essas normas 
reveladoras da justiça não pertencem ao ordenamento 
jurídico, inexistindo qualquer choque ou antagonismo 
com a norma posta. 

Traço marcante da corrente jusnaturalista, de origem 
religiosa ou contratualista: cunho metafísico, pois se 
funda na existência de um direito preexistente ao 
direito produzido pelo homem, oriundo de Deus 
(escola de direito natural de razão divina) ou da 
natureza inerente do ser humano (escola de direito 
natural moderno).  

Risco aos direitos humanos gerado pela adoção do 
positivismo nacionalista: normas locais (inclusive as 
constitucionais) não protegerem ou reconhecerem 
determinado direito ou categoria de direitos humanos. 

 
Sobre restrições a direitos humanos/fundamentais, precisamos entender as duas teorias abaixo: 
 

TEORIA ABSOLUTA (INTERNA) TEORIA RELATIVA (EXTERNA) 
O limite de cada restrição é possível saber de logo, de 
maneira abstrata, sem necessidade de analisar cada 
caso. 
 
Segundo André de Carvalho Ramos (2018, p. 152), essa 
teoria sustenta que o conteúdo essencial de um direito 
é determinado por meio da análise, em abstrato, de 
sua redação, o que seria suficiente para identificar e 
separar seus elementos essenciais dos não essenciais. 

Para a teoria relativa, deve-se analisar individualmente 
cada caso, portanto, há uma análise da 
proporcionalidade. 
 
Para André de Carvalho Ramos (2018, p. 152), essa 
teoria sustenta que o núcleo essencial não é 
preestabelecido e fixo, mas determinável em cada 
caso, de acordo com as circunstâncias de cada caso 
concreto, após a realização de um juízo de 
proporcionalidade com outros direitos eventualmente 
em colisão. A teoria relativa utiliza o critério da 
proporcionalidade, para, de acordo com as exigências 
do momento, ampliar ou restringir o conteúdo 
essencial de um direito. 

 
PROPORCIONALIDADE23 

NECESSIDADE 
Por alguns denominada exigibilidade, a adoção da medida que possa restringir 
direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder 
substitui-la por outra menos gravosa; 

ADEQUAÇÃO Também chamado de pertinência ou idoneidade, quer significar que o meio 
escolhido deve atingir o objetivo perquirido; 

PROPORCIONALIDADE EM 
SENTIDO ESTRITO 

Sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, 
em termos de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros 
valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima 
restrição. 

 

 
23 Tabela feita com base na obra de Pedro Lenza (2019, p. 177, Saraiva). 
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#APROFUNDA RDP: PROPORCIONALIDADE, PROIBIÇÃO DO EXCESSO (ÜBERMASSVERBOT) E A PROIBIÇÃO À 
PROTEÇÃO DEFICIENTE OU INSUFICIENTE (UNTERMASSVERBOT) 
 
Vimos acima que a teoria externa (ou relativa) utiliza-se da proporcionalidade para chegar à solução do conflito. É 
que para a maioria esmagadora da doutrina, a proporcionalidade é composta de subprincípios, sendo eles: 
necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. No entanto, seus concorrentes só sabem até aqui. 
#MASVOCÊÉRDP #FAMÍLIARDPNÃOBRINCA 
 
Para o direito alemão (#oexaminadorvaiamar), ainda há duas subdivisões à proporcionalidade: a) a proibição do 
excesso (Übermassverbot) e a proibição à proteção deficiente (ou insuficiente) (Untermassverbot). 
 
Narra André de Carvalho Ramos que: “O princípio da proporcionalidade possui ainda uma dimensão positiva, que 
consiste na proibição da proteção insuficiente (ou deficiente) a um determinado direito. Assim, ao mesmo tempo 
em que o Estado não se pode exceder no campo dos direitos humanos (dimensão negativa, proibição do excesso ou 
Übermassverbot), também não se pode omitir ou agir de modo insuficiente (proibição da insuficiência ou 
Untermassverbot). 
 
Por exemplo, o Estado, ao descriminalizar graves ofensas a direitos fundamentais (por exemplo, tortura), agiria 
contra a Constituição, pois a tutela penal seria considerada essencial para a adequada proteção desses bens 
jurídicos graças ao seu efeito dissuasório geral e específico. Consequentemente, a proporcionalidade consiste não 
só em um instrumento de controle das restrições a direitos, mas também de controle da promoção a direitos. Essa 
atuação de proibição da proteção insuficiente decorre do reconhecimento dos deveres de proteção, fruto da 
dimensão objetiva dos direitos humanos. A proporcionalidade, então, tem função dúplice: serve para que se analise 
eventual “restrição em demasia”, mas também serve para que se verifique se houve “proteção deficiente” dos 
direitos. No Estado Democrático de Direito, no qual o Estado deve intervir na vida social para assegurar uma 
sociedade justa e solidária (art. 3º da CF/88), a proibição de insuficiência fixa um mínimo de proteção adequada, 
necessária e proporcional em sentido estrito a um direito, que sofre a omissão do Estado ou mesmo colisão com 
outros direitos”.24 
 
12 Características dos direitos humanos no direito internacional. 13 Interpretação e aplicação dos tratados 
internacionais de proteção aos direitos humanos. 14 As três vertentes da proteção internacional da pessoa 
humana. 14.1 Direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. 
 
Ponto muito importante: As três vertentes da proteção internacional da pessoa humana: Direitos humanos, direito 
humanitário e direito dos refugiados. 
 

                                
 
André de Carvalho Ramos (2018, p. 159)25 lembra, inicialmente, que se deve evitar segregação entre esses três sub-
ramos, pois o objetivo é comum: a proteção do ser humano. Para o professor, “com base nesse vetor de interação 
e não segregação, o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) é, sem dúvida, o mais abrangente, atuando 
o Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Refugiados (DIR) em áreas específicas.”  

 
24 Ramos, André de Carvalho Curso de direitos humanos/André́ de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 138.  
25 Ramos, André de Carvalho Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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EIXOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
Direito Internacional dos Direitos 

Humanos 
Proteção do ser humano em todos os aspectos, englobando direitos civis 
e políticos e também direitos sociais, econômicos e culturais. 

Direito Internacional dos 
Refugiados 

Age na proteção do refugiado, desde a saída do seu local de residência, 
concessão do refúgio e seu eventual término. 

Direito Internacional Humanitário 
Foca na proteção do ser humano na situação específica dos conflitos 
armados (internacionais e não internacionais. 

 
Não podemos deixar de saber as principais características dos Direitos Humanos, que são praticamente as mesmas 
dos Direitos Fundamentais, quais sejam: 
 

             
 

Veremos rapidamente as principais características segundo Valério Mazzuoli (2018, p. 37/39)26. 
 

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Historicidade 

Os direitos humanos são históricos, isto é, são direitos que se vão construindo com 
o decorrer do tempo. Foi tão somente a partir de 1945 – com o fim da Segunda 
Guerra e com o nascimento da Organização das Nações Unidas – que os direitos 
humanos começaram a, efetivamente, desenvolver-se no plano internacional, não 
obstante a Organização Internacional do Trabalho já existir desde 1919 (garantindo 
os direitos humanos dos trabalhadores desde o pós-Primeira Guerra). 

 
Universalidade 

Significa que são titulares dos direitos humanos todas as pessoas, bastando a 
condição de ser pessoa humana para se poder invocar a proteção desses direitos, 
tanto no plano interno como no plano internacional, independentemente de sexo, 
raça, credo religioso, afinidade política, status social, econômico, cultural, etc. Dizer 
que os direitos humanos são universais significa que não se requer outra condição 
para a sua efetivação além de ser pessoa humana; significa, em última análise, que 
não se pode fazer acepção às pessoas, eis que todas elas são dotadas da mesma 
dignidade. 

 
26 Mazzuoli, Valerio de Oliveira Curso de direitos humanos/Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. 

CARACTERÍSTICAS DOS 
DIREITOS HUMANOS

Historicidade

Universalidade

Essencialidade

Inalienabilidade

Inexauribilidade

Imprescritibilidade

Irrenunciabilidade

Vedação ao 
retrocesso

Inviolabilidade



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL DPE/PI 

 

 

18 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

Destacando – GRUPO 01 

Rumo à Defensoria Pública Estadual 

 
Essencialidade 

Os direitos humanos são essenciais por natureza, tendo por conteúdo os valores 
supremos do ser humano e a prevalência da dignidade humana (conteúdo material), 
revelando-se essenciais, também, pela sua especial posição normativa (conteúdo 
formal), permitindo-se a revelação de outros direitos fundamentais fora do rol de 
direitos expresso nos textos constitucionais. 

 
Irrenunciabilidade 

Diferentemente do que ocorre com os direitos subjetivos em geral, os direitos 
humanos têm como característica básica a irrenunciabilidade, que se traduz na ideia 
de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida qualquer violação do 
seu conteúdo. 

 
Inalienabilidade 

Os direitos humanos são inalienáveis, na medida em que não permitem a sua 
desinvestidura por parte do titular, não podendo ser transferidos ou cedidos 
(onerosa ou gratuitamente) a outrem, ainda que com o consentimento do agente, 
sendo, portanto, indisponíveis e inegociáveis. 

 
Inexauribilidade 

São os direitos humanos inexauríveis, no sentido de que têm a possibilidade de 
expansão, a eles podendo ser sempre acrescidos novos direitos, a qualquer tempo, 
exatamente na forma apregoada pelo § 2º do art. 5º da Constituição Federal de 
1988 (segundo o qual os “direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”). 

 
Imprescritibilidade 

São os direitos humanos imprescritíveis, não se esgotando com o passar do tempo 
e podendo ser a qualquer tempo vindicados, não se justificando a perda do seu 
exercício pelo advento da prescrição. Em outras palavras, os direitos humanos não 
se perdem ou divagam no tempo, salvo as limitações expressamente impostas por 
tratados internacionais que preveem procedimentos perante cortes ou instâncias 
internacionais. 

 
Vedação do retrocesso 

Os direitos humanos devem sempre (e cada vez mais) agregar algo de novo e melhor 
ao ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já protegia 
anteriormente. Ou seja, os Estados estão proibidos de retroceder em matéria de 
proteção dos direitos humanos. Assim, se uma norma posterior revoga ou nulifica 
uma norma anterior mais benéfica, essa norma posterior é inválida por violar o 
princípio internacional da vedação do retrocesso (igualmente conhecido como 
princípio da “proibição de regresso”, do “não retorno” ou “efeito cliquet”27). 
 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL: Segundo Hertha 
Urquiza Baracho e Rafaella Luíza Carneiro Santo28, “o estudo do direito ambiental 
se faz cada vez mais atual e urgente, o que exige uma série de propostas de 
desenvolvimentos sustentáveis que se adaptem as diferentes realidades de cada 
região, e que incorporem aspectos éticos, sociais, culturais, econômicos e políticos. 
Seguindo a linha adotada internacionalmente, a Constituição Federal brasileira 
consagrou, no art. 225, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, um 
direito fundamental fortemente relacionado com a dignidade da pessoa humana, a 
qual é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. 
Considerando consolidada a ideia de proibição de retrocesso social e a necessidade 
da interpretação sistemática da Constituição Federal, pode-se falar, na linha de 
diversos autores, de uma proibição do retrocesso ambiental ou mais exatamente 
(socio)ambiental. Assim, o que se propõe é uma análise da dimensão democrática 
do desenvolvimento, e do direito de proteção do ambiente tendo em vista a 
dignidade humana, o que se consubstancia no alicerce da proibição do retrocesso”. 

 
27 Para lembrar se cair em sua prova a expressão: é efeito cliquet pois a partir do momento em que o alpinista se fixa em um determinado 
ponto da escalada com seu piolet (aquela machadinha para furar a rocha ou gelo), ele não consegue mais voltar. O ato de fixar o piolet na 
rocha ou gelo se chama “cliquet”, vindo daí a expressão efeito cliquet dos direitos humanos. 
28 Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=5c9ed990f67300b9. Acesso em: 09/06/2021. 
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CUIDADO COM O ENTRENCHMENT: No que se refere ao entrenchment, também chamado de entrincheiramento, 
este consiste, segundo a doutrina mais abalizada,29 na preservação do mínimo já concretizado dos direitos 
fundamentais, impedindo o retrocesso, que poderia ser realizado pela supressão normativa ou ainda pelo 
amesquinhamento ou diminuição de suas prestações à coletividade. 
 
No que se refere às subespécies da vedação ao retrocesso, pode-se apontar a vedação ao retrocesso social, político, 
civil e ambiental. 
 
A Vedação do Retrocesso Social, nas palavras do Min. Celso de Mello30, impede que sejam desconstituídas as 
conquistas já alcançadas pelo cidadão, que não pode ser despojado, por isso mesmo, em matéria de direitos sociais, 
no plano das liberdades reais, dos níveis positivos de concretização por ele já atingidos. 

 
A Vedação do Retrocesso Político, para a Min. Cármen Lúcia, impede que direitos conquistados (como o da garantia 
de voto secreto pela urna eletrônica) retroceda para dar lugar a modelo superado (voto impresso) exatamente pela 
sua vulnerabilidade.31 

 
A Vedação do Retrocesso Civil, por outro lado, tem como exemplo a decisão do STF que entendeu pela 
inconstitucionalidade do tratado dado pelo Código Civil ao regime sucessório dos companheiros. Para o Min. 
Barroso, o Código Civil de 2002 foi anacrônico e representou um retrocesso vedado pela Constituição na proteção 
legal das famílias constituídas pela união estável.32 
 
A Vedação ao Retrocesso Ambiental, por fim, veda-se aos Poderes Públicos que promovam uma desconstrução e 
regressão dos níveis de proteção ambiental já alcançados, notadamente diante de um dever constitucional 
justamente em sentido oposto, isto é, de que o Estado assegure uma progressiva efetividade do direito ao meio 
ambiente equilibrado, como se extrai do art. 225, §1º, da Constituição Federal.33 
 

16. A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos 
 

Qual é a natureza jurídica dos tratados internacionais promulgados pelo Brasil?  
Os tratados internacionais são equivalentes a que espécie normativa? 

1) Tratados internacionais que não tratem sobre direitos humanos Status de 
lei ordinária 

2) Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, mas que 
não tenham sido aprovados na forma do art. 5º, § 3º, da CF/88 Status supralegal 

3) Tratados internacionais sobre Direito Tributário (art. 98 do CTN) Status supralegal* 
4) Tratados internacionais sobre matéria processual civil (art. 13 do 
CPC/2015) Status supralegal* 

5) Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que 
tenham sido aprovados na forma do art. 5º, § 3º, da CF/88 Emenda constitucional 

 
18 Universalismo e relativismo cultural. 18.1 Precedentes históricos. 

 
Ponto muito importante, já cobrado em diversas provas de Defensoria. Sobre o tema, Bernardo Gonçalves (2017, 
p. 387), estabelece o seguinte. 
 
 
 

 
29 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 109 
30 ADI 3.104, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 26-9-2007, Plenário, DJ de 9-11-2007. 
31 ADI 4.543-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19-10-2011, Plenário. 
32 RE 878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 10-5-2017. 
33 Disponível em: www.conjur.com.br/2019-mai-25/ambiente-juridico-brasil-vedacao-retrocessos-ambientais Acesso em: 09/06/2021. 
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UNIVERSALISMO RELATIVISMO CULTURAL 

Primazia do individualismo: os indivíduos são o foco, 
razão pela qual devem ter seus direitos e liberdades 
garantidos universalmente. 

Primado no coletivismo: o indivíduo é percebido como 
parte integrante (viva) de sua sociedade, razão pela 
qual a moral da coletividade na qual está inserido deve 
prevalecer. 

Ênfase na proteção do indivíduo, reconhecido como 
sujeito de direito internacional. 

Ênfase na proteção da cultura e, portanto, da própria 
sociedade e de suas particularidades. 

Principal crítica: seria um instrumento de dominação 
cultural ocidental, não respeitando, portanto, as 
particularidades existentes nas sociedades. 

Principal crítica: forneceria um importante argumento 
justificador de graves violações de direitos humanos, 
que seriam escondidas sob a égide da diversidade 
cultural. 

 

UNIVERSALISMO RADICAL 
Irrelevância da cultura para a validação de direitos e de regras morais, que são 
presumidos como universalmente válidos, por dizerem respeito à existência digna 
dos indivíduos. 

UNIVERSALISMO FORTE 
Universalidade moral e fundamental clara, com limitado grau de variações 
culturais no modo e na interpretação dos direitos humanos. 

UNIVERSALISMO FRACO 
Defende a possibilidade de existência de um “mínimo ético irredutível”, 
valorizando a heterogeneidade cultural que marca a história da humanidade. 

 
Para Caio Paiva e Thimotie Aragon (2020, p.88), “fazendo um link com o voto de Cançado Trindade no caso 
Bámaca34, observamos a evolução da doutrina ao tratar da clássica discussão entre universalistas versus 
relativistas. Buscando a superação desse paradigma, e até mesmo um olhar crítico sobre o tema, a doutrina 
desenvolveu uma série de novas concepções e instrumentos, como, por exemplo, a hermenêutica diatópica, o 
universalismo de chegada (ou de confluência) e o imperialismo dos direitos humanos.”35 (GRIFOS NOSSOS). 

 
Logo abaixo veremos os conceitos de hermenêutica diatópica, mas antes é preciso conhecer o universalismo de 
partida e o universalismo de chegada (ou de confluência, na visão de Joaquín Herrera Flores). 
 
CUIDADO: A doutrina de Caio Paiva e Thimotie (2020, p. 90) traz uma classificação chamada de “imperialismo dos 
direitos humanos”. O imperialismo dos Direitos Humanos, segundo eles, “é tema desenvolvido por Erico 
Hobsbawm, e consiste na situação em que os direitos humanos são um pretexto para as intervenções militares 
imperialistas (geralmente praticadas por países da Europa ou pelos EUA). Assim, por meio de uma falsa premissa 
de proteção dos direitos humanos, mitiga-se o princípio da não intervenção de um Estado em outro para a 
“proteção” dos nacionais do Estado invadido. No entanto, o discurso é puramente teórico, já que na prática, essas 
intervenções têm objetivo diverso da proteção dos direitos humanos (...)”36 
 

UNIVERSALISMO DE PARTIDA UNIVERSALISMO DE CHEGADA OU DE CONFLUÊNCIA 
Deve-se entender que os direitos humanos são 
universais e pronto, custe o que custar. Nenhuma 
cultura pode contrariar isso. Ponto final. É uma teoria 
imperativa e sem diálogo. 
 
Para gravar: o universalismo de partida serve para se 
PARTIR de um ponto de vista pré-estabelecido (que a 

Trabalhado por Joaquín Herrera Flores, defende uma 
concepção parecida com a defendida por Boaventura 
(vamos explicar já já), em que se buscaria uma 
concepção universalista por meio da convivência e 
diálogos culturais, proporcionando cruzamentos e 
misturas entre os indivíduos sem a pretensão de 
excluir nenhum ser humano da luta por sua dignidade. 
 

 
34 Caso Bámaca Velásquez Vs Guatemala. 
35 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3ºEdição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, 
p. 88. 
36 Idem, p. 90. 
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dita universalidade dos direitos humanos; só que como 
se parte desse ponto de vista, não há diálogo). 

Para gravar: o universalismo de chegada serve para se 
CHEGAR a um diálogo construtivo. 

 
CAIU NA DPE-RR-2013-CESPE: O conceito de universalismo de chegada sintetiza as garantias universais aptas a 
sustentar uma teoria dos direitos humanos intercultural.37 
 
Há, ainda, as subdivisões do relativismo cultural (Bernardo Gonçalves, 2017, p. 388). 
 

RELATIVISMO CULTURAL 
RADICAL 

Cultura como única fonte de validade de regras ou direitos. 

RELATIVISMO CULTURAL 
FORTE 

Cultura como principal validação, servindo a universidade dos direitos humanos 
como elemento de verificação dos potenciais excessos do relativismo cultural 
radical. 

RELATIVISMO CULTURAL 
FRACO 

Cultura como importante fonte de validação de regras e direitos. Há uma fraca 
presunção de universalidade, mas a relatividade das culturas serve como 
elemento de verificação dos potenciais excessos do universalismo. 

 
HERMENÊUTICA DIATÓPICA MULTICULTURALISMO 

É um método que foi difundido por Boaventura de 
Sousa Santos, e defende uma concepção multicultural 
dos direitos humanos, pautada no diálogo entre as 
culturas, com o objetivo de alcançar uma 
universalidade construída por diversas concepções 
culturais, sem impor valores ocidentais às culturas 
orientais e vice-versa, atingindo, com isso, um ideal 
cosmopolita. 

“O multiculturalismo, por meio da sua perspectiva 
hermenêutica, permitiria um real diálogo intercultural 
acerca da dignidade da pessoa humana que poderia 
potencialmente levar "a uma concepção mestiça de 
direitos humanos, uma concepção que, em vez de 
recorrer a falsos universalismos, se organiza como uma 
constelação de sentidos locais, mutuamente 
inteligíveis, e se constitui em redes de referências 
normativas capacitantes”.” (Bernardo Gonçalves, 
2017, p. 391). 

 
22.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) de 1948, que integra o sistema onusiano, foi elaborada pela 
Organização das Nações Unidas para ser uma etapa anterior à elaboração de um “tratado internacional de direitos 
humanos”. Para André de Carvalho Ramos, o objetivo era criar um marco normativo vinculante logo após a edição 
da DUDH. Porém, a Guerra Fria impediu a concretização desse objetivo e somente em 1966 (quase vinte anos 
depois da DUDH) foram aprovados dois Pactos Internacionais: o dos Direitos Civis e Políticos e o dos Direitos Sociais 
Econômicos e Culturais – inclusive a divisão de temas em dois Pactos diferentes (um tratando de direitos civis e 
políticos e outro tratando de direitos sociais) deu-se justamente por questões políticas entre os países signatários 
(ambos serão estudados em outro ponto). 

 
Segundo a doutrina, “a Declaração foi adotada e proclamada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 
217 A-III, da Assembleia Geral da ONU. Dos 56 países representados na sessão da Assembleia, 48 votaram a favor 
e nenhum contra, com oito abstenções (África do Sul, Arábia Saudita, Bielorrússia, Iugoslávia, Polônia, 
Tchecoslováquia, Ucrânia e União Soviética). Com fundamento na dignidade da pessoa humana, a Declaração 
Universal nasceu como um código de conduta mundial para dizer a todo o planeta que os direitos humanos são 

 
37 CERTO. Joaquín Herrera Flores chega ao conceito de “universalismo de chegada ou confluência". Nesse sentido, pode-se afirmar que o 
universalismo de chegada se baseia em cruzamentos, que permite ao indivíduo se deslocar pelos diferentes pontos de vista sem pretensão 
de negar a possibilidade de luta pela dignidade humana a ninguém. 
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universais, bastando a condição de ser pessoa para que se possa vindicar e exigir a proteção desses direitos em 
qualquer ocasião e em qualquer circunstância”.38 

 
CAIU NA DPE-ES-2016-FCC: A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consolida a ética universal e, 
combinando o valor da liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos 
econômicos sociais e culturais.39 
 
CAIU NA DPE-PA-2009-CC: A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 inova a concepção de direitos 
humanos porque universaliza os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, conferindo maior 
hierarquia aos direitos civis e políticos.40 
 
CAIU NA DPE-GO-2014-CS-UFG: Um dos documentos mais importante das Nações Unidas é a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, assinada em 1948, que, em seu preâmbulo, enumera considerações e, em seguida, declara 
pontualmente direitos humanos universais por meio de vários artigos. No preâmbulo, considera-se que todas as 
nações devem ser encorajadas ao desenvolvimento de relações amistosas entre si.41 
 
CAIU NA DPE-AC-2012-CESPE: A Declaração Universal de Direitos Humanos assegura a toda pessoa o direito de 
participar do governo de seu próprio país, diretamente ou por meio de representantes.42 
 
CAIU NA DPE-AM-2011-INSTITUTO CIDADES: Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em Paris, em 
10 de dezembro de 1948, tem como fundamento: a dignidade da pessoa humana.43 
 
22.3 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 22.4 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais.  
 
A doutrina classifica a expressão “International Bill of rights” (Carta Internacional dos Direitos Humanos) para 
homenagear às chamadas “Bill of rights” do Direito Constitucional, que compreende um conjunto de documentos 
do sistema onusiano, quais sejam: (i) Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH (1948), (ii) Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos PIDCP - (1966) e (iii) Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos 
e Culturais - PIDESC (1966). 
 

 

 
O PIDCP e o PIDESC fazem parte do sistema onusiano, e por serem tratados, são dotados de força vinculante. 

 
Trago os principais pontos sobre cada um deles na visão de André de Carvalho Ramos em seu Curso de Direitos 
Humanos (2018): 

 
38 Curso de direitos humanos/Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 
92. 
39 GAB.: C. 
40 GAB.: E. 
41 GAB.: C. 
42 GAB.: C. 
43 GAB.: C. 

INTERNACIONAL 
BILL OF RIGHTS

DUDH (1948) PIDCP (1966) PIDESC (1966)

DIPLOMAS QUE 
A INTEGRAM



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL DPE/PI 

 

 

23 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

Destacando – GRUPO 01 

Rumo à Defensoria Pública Estadual 

“O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) foi adotado pela XXI Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, junto do Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e 
Culturais. Contudo, entrou em vigor somente em 1976, pois exigiu ratificação de 35 Estados para entrar em vigor 
(art. 49, § 1º). Possui, em 2017, 169 Estados partes. O Pacto teve por finalidade tornar juridicamente vinculantes 
aos Estados vários direitos já contidos na Declaração Universal de 1948, detalhando-os e criando mecanismos de 
monitoramento internacional de sua implementação pelos Estados Partes.” 
 
Internalizado pelo Decreto nº 592/1992, o PIDCP traz em seu art.28 o chamado “Comitê”, que será composto 18 
membros. O Comitê será integrado por nacionais dos Estados Partes do presente Pacto, os quais deverão ser 
pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em 
consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiências jurídicas. 

 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: “Sobre o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, é correto 
afirmar que é composto de oito membros, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida 
competência em matéria de direitos humanos”.44 
 
LEMBREM-SE: Os membros do Comitê, 18 no total, serão eleitos e exercerão suas funções a título pessoal. 
 
Por fim, lembrem-se que os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos, e que cada Estado 
Parte poderá indicar duas pessoas. Essas pessoas deverão ser nacionais do Estado que as indicou e a mesma pessoa 
poderá ser indicada mais de uma vez. 

 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: “Sobre o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, é correto 
afirmar que seus membros serão eleitos para um mandato de dois anos”.45 

 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: “Sobre o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, é correto 
afirmar que seus membros não poderão ser reeleitos”.46 

 
Cuidado, pois o PIDCP tem dois protocolos facultativos, que veremos agora. 
 

PROTOCOLOS FACULTATIVOS AO PIDCP 
1º Protocolo 
Facultativo 

Instituiu mecanismo de análise de petições de vítimas ao Comitê de Direitos Humanos 
por violações a direitos civis e políticos previstos no Pacto. Adotado em 1966. 

2º Protocolo 
Facultativo Objetiva a abolição da pena de morte.  Adotado em 1989. 

 
CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “A clássica divisão entre direitos individuais e políticos e direitos sociais e econômicos 
é útil para se compreender o fenômeno da pobreza e, com base nisso, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais recomendam aos países com baixo 
desenvolvimento econômico que priorizem direitos sociais em vez de liberdades individuais47. 
 
 
 
 

 
44 ERRADO. O Comitê será composto de dezoito membros, nacionais dos Estados Partes do presente Pacto, os quais deverão ser pessoas de 
elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da 
participação de algumas pessoas com experiências jurídicas. 
45 Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. 
46 ERRADO. Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitas. 
47 ERRADO. As liberdades são autoaplicáveis, ao passo que os direitos de segunda dimensão são de aplicação progressiva (não prioritária). 
Por fim, tais direitos são complementares e não preferenciais, de modo que um depende do outro, tanto assim que se usa o termo dimensão 
e não geração de direitos. 
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Protocolo facultativo ao PIDESC 

O Protocolo Facultativo ao Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi aprovado em 10 de dezembro 
de 2008 pela Assembleia Geral da ONU. Traz o sistema de petições, o procedimento de investigação e as medidas 
provisionais (cautelares), contudo, o Brasil ainda não ratificou. 

 
O Protocolo Facultativo veio contribuir para a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, ao combinar 
o sistema de petições, o procedimento de investigação e as medidas provisionais (cautelares), reafirmando, assim, 
a exigibilidade e a justiciabilidade de tais direitos e os equiparando, finalmente, ao regime jurídico internacional 
dos direitos civis e políticos. (André de Carvalho Ramos, 2019). 

Em provas de Defensoria Pública é comum que caiam questões sobre a exigibilidade judicial dos direitos de segunda 
dimensão (sobretudo os direitos sociais). Trata-se, assim, da chamada justiciabilidade, isto é, a busca judicial pela 
efetivação de um direito de caráter prestacional que não foi efetivado administrativamente. Ex: Defensoria ajuíza 
ação para que criança consiga vaga em creche próximo à sua residência.  

29.1 Sistemas convencional e extraconvencional da ONU. 
 

MECANISMOS CONVENCIONAIS NÃO CONVENCIONAIS (OU EXTRACONVENCIONAIS) 
Valério Mazzuoli (2018, p. 127), sobre mecanismos 
convencionais: “O sistema de proteção das Nações 
Unidas (sistema global) está assentado em 
mecanismos convencionais de direitos humanos, isto 
é, fundado em tratados internacionais. Assim, são 
vários os tratados de direitos humanos que preveem 
mecanismos de monitoramento dos direitos por eles 
protegidos, consubstanciados em Comitês de direitos 
humanos. Desses Comitês estabelecidos em tratados 
protetivos são exemplos o Comitê dos Direitos 
Humanos; o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais; o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação Racial; o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher; o Comitê e Subcomitê 
contra a Tortura; o Comitê para os Direitos da Criança; 
e o Comitê para os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.”48 

Sobre mecanismos não convencionais (ou 
extraconvencionais), pontua:“A então Comissão de 
Direitos Humanos da ONU, no entanto, desde a sua 
criação em 1946, instituiu mecanismos não 
convencionais (ou extraconvencionais) de proteção, ou 
seja, não previstos originariamente em tratados 
internacionais a que os Estados formalmente aderem. 
Como se percebe, o fundamento desses mecanismos 
não convencionais se encontra fora de qualquer 
tratado internacional específico, tendo como 
supedâneo a própria Carta das Nações Unidas.”49 
 

 
31 Sistema interamericano de direitos humanos. 31.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.  
 
Ponto a ser destrinchado na apostila de Direitos Humanos. Trata-se de um dos pontos mais importantes do edital. 
É nele que estudaremos sobre a Comissão e a Corte IDH, sobretudo quanto aos casos, medidas provisórias e 
opiniões consultivas. 
 
31.2 Proteção dos direitos humanos no Mercosul.  
 
“O MERCOSUL (Mercado Comum Europeu) representa a concretização do ideal de integração latino-americana, 
nasceu do Tratado de Assunção, celebrado em 1991, passando a operar de fato a partir de 1994. Isto é, MERCOSUL 
significa Mercado Comum do Sul, que é a União Aduaneira (livre comércio e política comercial comum) entre 

 
48 Curso de direitos humanos/Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. 
49 Curso de direitos humanos/Valerio de Oliveira Mazzuoli. – 5. ed., rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. 
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Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Tem personalidade jurídica internacional. Atualmente, os Estados associados 
ao MERCOSUL são: A República da Bolívia - Desde 1997; A República do Chile - 1996; A República do Peru - 2003; 
A República da Colômbia - 2004; A República do Equador - 2004; e A República Bolivariana da Venezuela - 2004. O 
MERCOSUL objetiva a criação de um mercado comum, portanto uma integração qualitativamente superior a uma 
simples união aduaneira ou uma zona de livre comércio. A criação do Mercosul coincidiu com o fim dos regimes 
autoritários nos países que o integram, representando, sem dúvida, um dos melhores frutos do processo de 
redemocratização. Uma providência importante, sempre adiada pelos regimes democráticos, foi a ratificação da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sendo assim, o processo de redemocratização ocorrido nos países 
do Mercosul a partir de meados dos anos oitenta, a situação dos direitos humanos registrou considerável melhora. 
Foi grande a preocupação com a democracia nos países integrantes. A proteção dos direitos humanos é tema de 
importância para o aprofundamento do processo de integração regional”.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Disponível em: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-mercosul-e-a-protecao-dos-direitos-
humanos/21864/. Acesso em 18/10/2021. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Direito Administrativo no edital da DPE/PI tem alguns pontos que merecem destaques, os quais veremos agora. 
 
1.4 Sistemas administrativos: sistema inglês, sistema francês e sistema adotado no Brasil.  
 
A doutrina costuma estudar dois principais sistemas de controle. São eles: 
 
SISTEMA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (FRANCÊS) - no qual compete ao judiciário resolver todas as 
controvérsias existentes no Estado, exceto as que a administração pública seja parte. Segundo essa doutrina quem 
deve julgar a administração pública é a própria administração pública em nome da separação dos poderes. Na 
França, o Conselho de Estado é o órgão que tem competência para julgar com caráter de definitividade as 
controvérsias nas quais a administração pública é parte. No entanto, este sistema recebe críticas porque, apesar 
de garantir a absoluta separação dos poderes, peca pela falta de imparcialidade. Neste, a administração pública é 
julgada e julgadora. 

 
SISTEMA DA JURISDIÇÃO ÚNICA (INGLÊS) – Estabelece que existe um processo administrativo e um contencioso 
dentro da administração pública, mas essas decisões não possuem caráter de definitividade – não fazem coisa 
julgada, podendo ser revistas pelo poder judiciário em nome do princípio da inafastabilidade. Entenda: a coisa 
julgada administrativa existe para dizer que a matéria não pode ser analisada dentro da esfera administrativa; mas 
essa coisa julgada não afasta a apreciação do poder judiciário e não há necessidade de esgotamento das instâncias, 
exceto nos casos da justiça desportiva onde o esgotamento é requisito para se buscar intervenção do poder 
judiciário. 
 
No Brasil, adota-se o sistema da unidade de jurisdição, também conhecido como sistema do monopólio de 
jurisdição ou sistema inglês, segundo o qual todos os litígios que envolvam a administração pública ou de caráter 
unicamente privado são sujeitos à apreciação e à decisão do Poder Judiciário. (José dos Santos Carvalho Filho. 
Ibidem)”. 
 
4 Organização administrativa. 4.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 4.2 
Administração direta.  
 
Na CENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA o Estado (União, estados-membros, DF e Municípios) DESEMPENHA a função 
administrativa DIRETAMENTE através de seus próprios órgãos e agentes públicos. 
 
Na DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA há distribuição de competência e o Estado exerce suas tarefas 
INDIRETAMENTE, através de OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS (diversas da União, dos Estados, do DF e dos Municípios). 
 
A descentralização pode se dar das seguintes maneiras: 
 

a) DESCENTRALIZAÇÃO POR OUTORGA OU POR SERVIÇOS: aqui o Estado institui, ou seja, cria uma nova 
pessoa jurídica para executar uma dada atividade administrativa ou prestar um dado serviço público. A 
criação se dá por lei criadora ou lei autorizadora da criação. Na descentralização por outorga, transfere-se 
a própria titularidade da atividade ou serviço. 
 

b) DESCENTRALIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO OU POR COLABORAÇÃO: aqui o Estado transfere, por contrato 
(concessões e permissões) ou por ato unilateral (autorização), a uma pessoa delegada (delegatário), apenas 
a execução do serviço público. Você não vai errar isso, veja de novo: NÃO HÁ TRANSFERÊNCIA DA 
TITULARIDADE! 
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Por fim, a DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA é uma técnica de organização administrativa pela qual o Estado 
realiza uma distribuição interna de competências no âmbito da própria estrutura organizacional de uma mesma 
pessoa jurídica. 
 
A desconcentração tem como objetivo otimizar a prestação dos serviços; torná-lo mais célere e eficiente. A criação 
de órgãos públicos, portanto, resulta do processo de desconcentração. 
 
Exemplos: Ministérios, Secretarias, Superintendências, Departamentos, etc. 
 
4.3 Administração indireta. 4.3.1 Conceito. 4.3.2 Autarquias. 4.3.3 Agências reguladoras. 4.3.4 Agências executivas. 
4.3.5 Fundações públicas. 4.3.6 Empresas públicas. 4.3.7 Sociedades de economia mista. 4.3.8 Consórcios públicos. 
4.4 Entidades paraestatais e terceiro setor. 4.4.1 Serviços sociais autônomos. 4.4.2 Entidades de apoio. 4.4.3 
Organizações sociais. 4.4.4 Organizações da sociedade civil de interesse público.  
 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: conjunto de órgãos e agentes públicos que compõem os entes federativos (União, 
Estados, DF e Municípios). 
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: conjunto de pessoas jurídicas, especialmente criadas pelos entes federativos para a 
realização de atividades administrativas específicas, ou, ainda, para explorarem atividades econômicas, mediante 
processo de descentralização. São elas: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista. 
 
ENTIDADES PARAESTATAIS: são pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração Pública, mas 
colaboram com o Estado desempenhando atividades de interesse público, sem fins lucrativos. Exemplos: Serviços 
Sociais Autônomos, Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 

AUTARQUIAS 
 

• É pessoa jurídica de direito público porque atua no exercício de atividade típica de Estado. 
• Tem regime de fazenda pública: seguem o mesmo regime aplicável aos entes da administração direta 

(prerrogativas e limitações). 
• Gozam de privilégios processuais: prazo em dobro; remessa necessária das decisões contra seus interesses. 

O enunciado de Súmula 620 do STF51 foi superado com a superveniência do art. 496, CPC, vide: Está sujeita 
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I 
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público; 

• Seus débitos são executáveis por meio de execução fiscal: Lei nº 6.830/80; 
• Possui imunidade tributária para impostos em razão do parágrafo 2º, do art. 150 da CRFB/88; 
• Submetem-se ao Regime Jurídico Único de pessoal: Lei nº 8.112/90; 
• Seus bens são públicos: não sujeitos à penhora; 
• Pagam seus débitos judiciais por meio de ordem cronológica de precatórios; 
• A prescrição nas ações contra as autarquias segue a regra geral do Dec. 20.910/32 (art. 1º), sendo, 

portanto, de 5 anos; 
• Sua responsabilidade civil é objetiva (art. 37, § 6º da CRFB/88); 
• Dependem de licitação para firmar contrato; 
• Sofrem controle do TCU. 

 
Autarquia em Regime Especial: são duas, as universidades públicas e as agências reguladoras. 
 

 
51 Súmula 620. A sentença proferida contra Autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de 
dívida ativa. 
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1) Universidades Públicas: gozam de autonomia pedagógica e possuem maior liberdade de atuação; têm 
forma diferenciada de escolha de seus dirigentes porque eles são nomeados pela administração pública 
direta, mas indicados pelos membros da própria autarquia para mandato certo, ou seja, não são 
exonerados ad nutum, pois só perdem o cargo por renúncia ou processo administrativo prévio; 
 
2) Agências Reguladoras: normatizam e fiscalizam a prestação de serviços públicos ou de interesse público 
pelos particulares. Têm poder normativo e, por meio de resolução, expedem normas para aplicação AOS 
PRESTADORES dos serviços, mas não aos usuários; têm forma diferenciada de escolha de seus dirigentes: 
o chefe do executivo escolhe e o legislativo (Senado Federal no âmbito federal – Lei nº 9986/00) aprova 
para mandato certo, cujo tempo é definido na lei que criou a própria agência reguladora, ou seja, não são 
exonerados ad nutum, pois só perdem o cargo por renúncia ou processo administrativo prévio; 

 
AGÊNCIA REGULADORA AGÊNCIA EXECUTIVA 

Como vimos, normatizam e fiscalizam a prestação de 
serviços públicos ou de interesse público pelos 
particulares. Têm poder normativo e, por meio de 
resolução, expedem normas para aplicação aos 
prestadores dos serviços, mas não aos usuários; têm 
forma diferenciada de escolha de seus dirigentes: o 
chefe do executivo escolhe e o legislativo (Senado 
Federal no âmbito federal - Lei 9986/00) aprova para 
mandato certo, cujo tempo é definido na lei que criou 
a própria agência reguladora, ou seja, não são 
exonerados ad nutum, pois só perdem o cargo por 
renúncia ou processo administrativo prévio. 
 
O fato de elas terem poder normativo por intermédio 
de resolução é o que a doutrina administrativista tem 
chamado de “deslegalização”; nesse fenômeno, uma 
lei prévia estabelece o âmbito normativo pelo qual a 
agência reguladora poderá atuar, como um balizador 
(por essa razão, a deslegalização é constitucional, pois 
o princípio da legalidade é obedecido). A partir desse 
balizamento legal, a agência reguladora poderá editar 
resoluções, de maneira a aprimorar o serviço oferecido 
pelas concessionárias por ela reguladas. Como os 
temas inerentes à regulação são altamente técnicos e 
fogem da expertise do Legislativo, a deslegalização é 
necessária justamente para que não haja prejuízos na 
regulação do setor (principalmente se considerarmos 
que editar uma lei formal é muito mais demorado do 
que uma resolução).  

As Agências Executivas são autarquias comuns ou 
fundações públicas de direito público que estão 
ineficientes, mas que, em virtude desta ineficiência, 
são chamadas pelo ente da administração direta 
(ministério supervisor que está vinculada) para 
celebrar um contrato de gestão (art. 37 § 8º da 
CRFB/88), por meio do qual se qualificam como 
agências executivas. Este contrato de gestão transfere 
maior orçamento e mais liberdade de sua atuação, a 
fim de que a agência executiva cumpra um plano 
estratégico de reestruturação para voltar a ser 
eficiente. Portanto, não existe regime legal especial 
para a criação de agências executivas; sua criação se dá 
por meio de um CONTRATO DE GESTÃO (art. 37, 
parágrafo 8º da CF/88) e, normalmente, POSTERIOR 
EXPEDIÇÃO DE DECRETO, consoante disposição dos 
arts. 51 e 52 da Lei nº 9.649/98. 
 
Só tomem cuidado porque o instrumento celebrado 
entre a Administração Pública e a O.S. (organização 
social) também é contrato de gestão. Porém, esse 
contrato de gestão não tem absolutamente nada a ver 
com o contrato de gestão da agência executiva.  

 
Sobre as agências executivas, vejam o que dispõem os arts. 51 e 52 da Lei nº 9.649/98. 

 
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência Executiva a autarquia ou fundação 
que tenha cumprido os seguintes requisitos: 
 
I - ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em 
andamento; 
 
II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor. 
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§ 1º A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do Presidente da República. 
 
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as 
Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade 
de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos 
nos Contratos de Gestão. 
 
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão 
diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de 
servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o 
fortalecimento da identidade institucional da Agência Executiva. 
 
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências Executivas serão celebrados com periodicidade 
mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho 
da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação 
do seu cumprimento. 
 
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos para a elaboração e o 
acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos programas estratégicos de reestruturação e 
de desenvolvimento institucional das Agências Executivas. 

 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

 
• São pessoas jurídicas de direito privado ou público, conforme disposição de lei que a autorizar ou criar, 

formada pela destinação de um patrimônio privado ou público, conforme o caso. 
• Se forem criadas como pessoa jurídica de direito público, terão natureza de autarquia (autarquia 

fundacional), portanto, terão regime de fazenda pública e a elas se aplicarão tudo o que for aplicável às 
autarquias. 

• As fundações públicas constituídas como pessoa jurídica de direito privado (fundações governamentais), 
obedecerão ao regime jurídico das empresas estatais (regime jurídico híbrido ou misto – não gozam de 
prerrogativas, mas se sujeitam as limitações) e serão autorizadas por lei, tendo sua criação a partir do 
registro no cartório de pessoas jurídicas. 

 
JURISPRUDÊNCIA: É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre 
as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito 
privado, destinadas à prestação de serviços de saúde. STF. Plenário. ADI 4247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado 
em 3/11/2020 (Info 997). 
 

EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
 

São pessoas jurídicas de direito privado e não gozam de nenhuma das prerrogativas do Estado ou privilégios da 
fazenda pública. Seguem o regime híbrido ou misto, uma vez que não gozam de prerrogativas, mas se sujeitam às 
limitações. 

 
EMPRESAS PÚBLICAS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

Capital 100% público. 
OBS.: O capital 100% público não é necessariamente 
100% constituído pelo mesmo ente. O que não se admite 
é o investimento de particulares, mas qualquer entidade 
da administração pública direta ou indireta pode compor 

Capital misto, mas a maioria do capital votante é 
público. 
 
Ex: Banco do Brasil  
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o capital de uma empresa pública, inclusive os entes da 
administração indireta de direito público. 
Ex: Caixa Econômica Federal 

Pode ter qualquer forma societária. Só pode ser constituída sob a forma de sociedade 
anônima. 

Característica limitada ao âmbito federal ou da União. 
Art. 109, I da CF/88 - desloca a competência para a justiça 
federal, salvo se matéria de justiça especializada. 

Característica limitada ao âmbito federal ou da 
União. 
 
NÃO DESLOCA a competência p/ a justiça federal.  

SEMELHANÇAS: 
• Quanto às obrigações trabalhistas: seus empregados são celetistas. 
• Quanto às obrigações fiscais: não gozam de privilégios fiscais que não sejam extensíveis às empresas 

privadas – sem isenções tributárias, haja vista que normalmente atuam em regime de competição no 
mercado. 

• Quanto às obrigações civis: celebram contratos SEM cláusulas exorbitantes, sem garantias, sem 
desigualdade. 

• Quanto às regras processuais: não têm prazo dilatado, não têm remessa necessária, não pagam suas 
dívidas por meio de precatório, não cobram por meio de execução fiscal. Neste ponto, veja 
entendimento do STF: 

 
(...) Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e 
com finalidade de lucro. STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa 
Weber, julgado em 7/8/2018 (Info 910). 

 
JURISPRUDÊNCIA: É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de 
empresa pública em programa de desestatização. Não se aplica o princípio do paralelismo das formas. Exceção: em 
alguns casos a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária lei 
específica para sua extinção ou privatização. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica (não 
basta a Lei nº 9.491/97), sendo necessária lei específica. STF. Plenário. ADI 6241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado 
em 6/2/2021 (Info 1004). 
 
As sociedades de economia mista podem ser criadas para duas finalidades: 

 
• PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – aqui o regime jurídico se aproxima mais do direito público; 

 
• EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (art. 173 da CF/88 – quanto houver relevante interesse coletivo 

ou para garantir a segurança nacional) – o regime jurídico se aproxima mais do direito privado. 
 

Nas duas modalidades não se pode visar finalidade lucrativa, mas a busca por atendimento ao interesse público; 
no entanto, o lucro como consequência da atividade não é proibido. 

 
Para as empresas estatais que prestam serviço público a responsabilidade civil se dá na forma do art. 37, § 3º da 
CF/88 e seus bens têm garantia. Já as empresas estatais que exploram atividade econômica respondem pelos danos 
que causarem na forma estabelecida pelo direito civil e seus bens não possuem garantia. 
 

ENTIDADES PARAESTATAIS – TERCEIRO SETOR 
 

Entidades paraestatais são entidades privadas que não integram a estrutura administrativa (direta/indireta) do 
Estado, mas atuam do lado dele prestando serviços de interesse público não exclusivos de Estado; são pessoas 
jurídicas de direito privado formadas por particulares que atuam sem fins lucrativos no exercício de atividades de 
interesse público e, por este motivo, recebem fomento/incentivo do Estado. 
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• Entidades de Serviço Social Autônomo: atuam no auxílio, fomento e capacitação de categoria profissional 

e social – “Sistema S”: SESC, SENAI, SENAC... 
 

1. Lei autoriza sua criação; 
2. Gozam de parafiscalidade (transferência da capacidade tributária) – podem cobrar 

tributos; 
3. Estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas porque atuam com o dinheiro público; 
4. Devem realizar procedimento simplificado (não é licitação, mas este procedimento visa 

garantir a impessoalidade nas contratações) para celebrar contratos. 
 

• Entidades de apoio: atuam ao lado das Universidades Públicas e Hospitais executando/fomentando 
atividades de interesse dessas entidades. Podem ser constituídas na forma de fundações privadas, 
associações e cooperativas; todas sem fins lucrativos. 
 

1. Sua qualificação como entidade de apoio se dá por meio de convênio celebrado com o 
poder público; 

2. Recebem verbas públicas e podem receber cessão de bens e servidores; 
3. Estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas porque atuam com o dinheiro público; 
4. Devem realizar procedimento simplificado para celebrar contratos. 

 
• Organizações Sociais (Lei nº 9637/98): são entidades privadas, sem fins lucrativos, que atuam na prestação 

de serviços de utilidade pública/serviços públicos não exclusivos de Estado (aqueles que podem ser 
prestados por particular sem a necessidade de delegação pelo Estado, ex.: saúde, educação). As OS’s não 
são delegatárias nem concessionárias de serviço público. 
 

1. Sua qualificação como OS se dá por meio de um contrato de gestão (este contrato 
permite que o poder público transfira dotação orçamentária para essas entidades); 

2. Há possibilidade de cessão de bens e cessão/utilização formal de servidores públicos; 
3. Estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas; 
4. Deve ter um conselho de direção que vise pautar as atividades dessa entidade de forma 

a não buscar o interesse privado. Agentes públicos DEVEM compor esse conselho. 
 

• Organização Social Civil de Interesse Público – OSCIP (Lei nº 9.790/99): são entidades privadas, sem fins 
lucrativos, que atuam na execução de serviços públicos não exclusivos de Estado. As OSCIP’s não são 
delegatárias nem concessionárias de serviço público. 

 
Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) as pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 
mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos pela Lei nº 9.790/99. 

Em seu art. 3o, a Lei nº 9.790/99 estabelece que a referida qualificação somente será conferida às pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 
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IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação 
das organizações de que trata esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo. 

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação 
de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de 
transporte.     (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)   (Vigência) 

Porém, segundo o art. 2o da Lei nº 9.790/99, não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o da referida 
lei: 

I - as sociedades comerciais; 

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas 
e visões devocionais e confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
círculo restrito de associados ou sócios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 
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IX - as organizações sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações públicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 
público ou por fundações públicas; 

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

 Outras informações importantes sobre a OSCIP: 
 

1. Não firmam contrato de gestão, mas TERMO DE PARCERIA com o poder público (neste 
termo de parceria não existe previsão de destinação de verba orçamentária, mas 
destinação de valores); 

2. O rol de serviços os quais as OSCIP’S podem se dedicar é maior que o das OS’s; 
3. Estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas; 
4. Realizam licitação para contratar com terceiros. 

 
• Organização da Sociedade Civil – OSC (Lei nº 13019/14): são entidades privadas, sem fins lucrativos, que 

não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, 
qualquer eventual resultado financeiro auferido mediante o desempenho de suas atividades, mas os aplica 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 
 

11.1.4 Portaria Interministerial nº 424/2016. 
 
Essa Portaria regula os instrumentos de repasse celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal com órgãos ou entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, 
projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. Em nossa opinião, a probabilidade de cair detalhes sobre este 
Portaria é baixa. 
 
12 Controle da administração pública. 12.3 Controle exercido pela administração pública. 12.4 Controle legislativo. 
12.5 Controle judicial.  
 
Controle legislativo 
 
O controle legislativo é o realizado no âmbito do parlamento, mas não apenas lá. Não podemos esquecer dos 
órgãos auxiliares, como por exemplo, os Tribunais de Contas. 
 
Isso porque o controle pode ser exercido de forma direta, pelo Legislativo, ou com o auxílio do Tribunal de Contas. 
 

Art. 71, CF/88. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) 

 
É importante lembrar: 
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Esfera FEDERAL Esfera ESTADUAL Esfera DISTRITAL Esfera MUNICIPAL 
O Congresso Nacional, 
com o auxílio do TCU. 

A Assembleia Legislativa, 
com o auxílio do TCE. 

A Câmara Distrital, com 
o auxílio do TCDF. 

A Câmara Municipal, com o 
auxílio do TCE. 

 
Segundo o art. 71, § 3º, da CF, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo. 

 
CAIU NA DPE-SE-CESPE-2012: O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, deve ser exercido com o auxílio 
do TCU, não tendo eficácia de título executivo as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa.52 
 
Por fim, importante lembrar que o controle da economicidade está relacionado com o custo-benefício da medida 
adotada. Isto é, verifica-se se o órgão/agente público agiu de modo mais econômico possível. 

 
CAIU NA DPE-ES-CESPE-2009: O controle financeiro realizado pelo Poder Legislativo em face da administração 
pública envolve o denominado controle de economicidade, de modo a permitir o exame do mérito, com a finalidade 
de verificar se o órgão procedeu da forma mais econômica na aplicação da despesa pública, atendendo à relação 
custo-benefício.53 
 
Controle parlamentar direto 
 
Como vimos, o Congresso Nacional pode exercer, de maneira direta, o controle parlamentar nas situações previstas 
na Constituição Federal, como as citadas abaixo54: 
 

• Compete ao Congresso Nacional autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a 
paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 

 
• Somente o Congresso poderá autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem 

do País, quando a ausência exceder a quinze dias. 
 

• É competência do Congresso a suspensão dos atos normativos do Chefe do Executivo que extrapolem 
o poder regulamentar, invadindo seara de lei. 

 
• O Congresso também é responsável por julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 

República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 
 

• É de competência do Senado Federal processo e julgamento do Presidente e do Vice-Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade, bem como dos Ministros de Estado e dos Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, após 
autorização da Câmara dos Deputados para recebimento da denúncia e instauração do processo. 

 
• A Carta Magna prevê ainda a criação de comissões parlamentares de inquérito - CPI's, que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos 
das respectivas Casas; as CPI's serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento 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 se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

 
52 GAB: E. 
53 GAC: C. 
54 Carvalho, Matheus. Ibidem, p. 399. 
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• O Congresso Nacional tem o poder de sustar contratos, mediante parecer apresentado pelo Tribunal 

de Contas da União. 
 
Controle exercido pelos Tribunais de Contas 
 
O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle externo. 

 
Além do MP, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar as despesas dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 

 
CAIU NA DPE-MT-2014-FUNDEP: Sobre o controle externo da Administração Pública a cargo dos Tribunais de 
Contas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar as despesas dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além do Ministério Público. 
B) Assim como o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas somente podem agir se provocados por terceiros para 
suspender o procedimento licitatório ilegal. 
C) No exercício de suas atribuições, os Tribunais de Contas não podem apreciar a constitucionalidade das leis e dos 
atos do Poder Público. 
D) Aos Tribunais de Contas dos Estados compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Governador e 
Prefeitos.55 
 
Apenas para que fique claro, há no Brasil os seguintes Tribunais de Contas56: 

 
• Tribunal de Contas no âmbito estadual (TCE) 
• Tribuna de Contas no âmbito federal (TCU) 
• Possibilidade de criação de Tribunal de Contas dos Municípios (que é órgão estadual) 

 
Contudo, segundo o STF, a Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante 
autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (...) 
incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1º). Esses 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios - embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) - 
atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores 
(...) STF. Plenário. ADI 687, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 02/02/1995. 
 
Assim, é importante sabermos a distinção entre Tribunais de Contas dos Municípios x Tribunal de Contas do 
Município. 
 

Tribunais de Contas DOS MUNICÍPIOS57 Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO 
Órgão estadual que atua na fiscalização das contas de 
todos os Municípios de determinado Estado. 

Órgão municipal que atua na fiscalização das contas 
de um único Município. 

Atua como órgão auxiliar de todas as Câmaras 
Municipais de determinado Estado no exercício do 

Atua como órgão auxiliar de uma única Câmara 
Municipal no exercício do controle externo sobre 
determinado Município. 

 
55 GAB: A. 
56 O STJ recentemente decidiu que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. STJ. 2ª Turma. REsp 
1.506.932/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02/03/2021 (Info 687) 
57 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios. Buscador Dizer o 
Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/beb04c41b45927cf7e9f8fd4bb519e86. Acesso em: 17/06/2021. 
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controle externo sobre os respectivos Municípios 
daquele Estado. 
A CF/88 permite que os Estados criem novos Tribunais 
de Contas dos Municípios. 

A CF/88 proíbe que sejam criados novos Tribunais de 
Contas Municipais. 

Atualmente, existem três: TCM/BA, TCM/GO e TCM/PA. Atualmente, existem dois: TCM/Rio de Janeiro e 
TCM/São Paulo. 

 
O STJ já entendeu que não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e 
sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao 
erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente 
foi executada no momento da execução do título remanescente. Precedente citado do STF: MS 26.969-DF, Primeira 
Turma, DJe 12/12/2014. REsp 1.413.674-SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª 
Região), Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/5/2016, DJe 31/5/2016. 
 
CAIU NA DPE-AL-2017-CESPE: À luz da jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca das 
formas de ressarcimento do erário.58 
A) Fiscalização contábil e conclusão de procedimento junto ao tribunal de contas, com formação de título executivo 
extrajudicial, impedirão a propositura de ação de improbidade administrativa. 
B) O ressarcimento ao erário não depende da formação de título executivo de nenhuma natureza. 
C) O ressarcimento do erário dá-se somente com a formação de um título executivo judicial, por intermédio de 
ações coletivas. 
D) Tanto o título executivo judicial quanto o extrajudicial formado no âmbito do tribunal de contas são instrumentos 
hábeis para o ressarcimento ao erário, podendo os dois coexistir. 
E) A fiscalização do tribunal de contas será obstada caso se ajuíze ação de improbidade administrativa com o intuito 
de formar título executivo judicial para o ressarcimento do erário. 
 
Controle Judicial 
 
Sistema de jurisdição única/una e o contencioso administrativo 
 
Como vimos, o Brasil adota o sistema de jurisdição única (ou inglês, também chamado de unidade de jurisdição), e 
não o contencioso administrativo. Desta forma, a “coisa julgada administrativa” não impede a rediscussão da 
matéria perante o Poder Judiciário. 
 
CAIU NA DPE-TO-CESPE-2013: O controle judicial da administração pública, no Brasil, é realizado com base no 
sistema da unidade de jurisdição.59 
 
CAIU NA DPE-TO-CESPE-2012: Acerca do controle da administração pública, assinale a opção correta. 
A) Por ter sido adotado na CF o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o mérito do ato administrativo pode ser 
controlado pelo Poder Judiciário em qualquer circunstância. 
B) O controle interno é exercido apenas no âmbito do Poder Executivo. 
C) Dado o princípio da separação de poderes, é vedado ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 
D) O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é 
espécie de controle judicial. 
E) O controle judicial da administração pública, no Brasil, é realizado com base no sistema da unidade de 
jurisdição.60 
 

 
58 GAB: D. 
59 GAB: C. 
60 GAB: E. 
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CAIU NA DPE-PI-2009-CESPE: A CF adota o sistema do contencioso administrativo.61 
 
Atos interna corporis 
 
A doutrina aponta alguns limites ao controle jurisdicional, como é o caso dos atos interna corporis e os atos 
políticos. Os atos interna corporis podem ser conceituados como sendo aqueles praticados, na estrutura interna 
dos tribunais ou das casas do Poder Legislativo, dentro dos limites de sua competência definida por lei, para a 
instituição de normas internas.62 

 
Assim, os atos interna corporis e os atos políticos, portanto, não são passíveis de controle jurisdicional de mérito 
(isto é, o Judiciário não pode analisar a conveniência e oportunidade do ato). Contudo, em situações de ilegalidade, 
esses atos podem ser questionados no Judiciário. 
 
CAIU NA DPE-AL-2009-CESPE: A respeito do controle da administração pública, julgue o item a seguir. Os atos 
políticos e os atos interna corporis são insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário.63 
 
Recursos administrativos 
 
O STF editou a Súmula Vinculante nº 21, que considera inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou 
caução para interposição de recursos administrativos. Tal exigência viola a ampla defesa e o contraditório, portanto, 
fiquem atentos. 
 
CAIU NA DP-DF-2013-CESPE: Considere que, negado o pleito de um indivíduo perante a administração pública, o 
chefe da respectiva repartição pública tenha inadmitido o recurso administrativo sob a alegação de que o 
recorrente não teria apresentado prévio depósito ou caução, exigidos por lei. Nessa situação hipotética, o agente 
público agiu de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, visto que, segundo entendimento do STF, a exigência 
de depósito ou caução pode ser realizada desde que amparada por lei.64 
 
Recurso hierárquico próprio e impróprio 
 
O recurso hierárquico próprio é aquele endereçado à autoridade superior à que praticou o ato que se está 
impugnando. Contudo, o superior integra a mesma estrutura orgânica da mesma pessoa jurídica. Ex.: recurso 
contra autuação dirigido à chefia do setor de fiscalização. Também não está condicionado à expressa previsão legal. 
 
CAIU NA DPE-ES-2009-CESPE: O recurso hierárquico próprio é dirigido à autoridade imediatamente superior, no 
mesmo órgão em que o ato foi praticado, enquanto o recurso hierárquico impróprio é dirigido à autoridade de 
outro órgão, não inserido na mesma hierarquia do que praticou o ato, sendo que o cabimento de ambos depende 
de previsão legal expressa.65 
 
O recurso hierárquico impróprio, contudo, não é bem um recurso hierárquico, daí porque “impróprio”. 
 
Para a doutrina: 
 

“É dirigido à autoridade que não ocupa posição de superioridade hierárquica em relação 
a quem praticou o ato recorrido. Tal modalidade de recurso só pode ser interposta 

 
61 GAB: E. 
62 Matheus Carvalho, Ibidem, p. 403. 
63 GAB: E. 
64 GAB: E. 
65 GAB: E. Somente o impróprio exige previsão legal. 
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mediante expressa previsão legal. Exemplo: recurso contra decisão tomada por autarquia 
endereçado ao Ministro da pasta à qual a entidade recorrida está vinculada”.66 

 
CAIU NA DPE-SP-FCC-2006: Recurso hierárquico impróprio é: 
A) aquele que é dirigido à autoridade superior na organização federativa. 
B) o pedido de reconsideração apresentado à autoridade máxima de uma estrutura administrativa. 
C) o pedido de revisão das decisões proferidas em processos disciplinares, para a própria autoridade sancionadora. 
D) a avocação do recurso administrativo pela chefia do órgão administrativo. 
E) o recurso interposto contra a decisão de dirigente de entidade da Administração Indireta, para a autoridade a 
que está vinculada, na Administração Direta.67 

 
Neste caso, trata-se “de recurso que decorre do poder de supervisão ministerial, não se podendo falar em hierarquia, 
haja vista o faro de se manifestar entre pessoas jurídicas diversas, dependendo de expressa previsão legal para que 
seja interposto regularmente. Imagine-se, a título de exemplo, um recurso contra decisão tomada por autarquia, 
que seja endereçado ao Ministro da pasta à qual a entidade recorrida está vinculada. Nestes casos, o poder de 
reanalisar a decisão proferida decorre do controle finalístico e, por isso, não é propriamente um recurso 
hierárquico.”68 
 
CAIU NA DPE-SE-CESPE-2012: O recurso hierárquico impróprio é dirigido à autoridade pertencente a órgão 
estranho àquele de onde se tenha originado o ato impugnado.69 
 
CAIU NA DPE-PI-CESPE-2009: O recurso hierárquico impróprio, que não depende de previsão legal, é dirigido à 
autoridade superior dentro da estrutura do mesmo órgão em que o ato foi editado. 
 
Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 Características. 15.4 Espécies. 15.5 Afetação e desafetação. 
15.6 Aquisição e alienação. 15.7 Uso dos bens públicos por particular.  
 

Bens formalmente públicos Bens materialmente públicos ou “quase públicos” 
Os bens públicos são aqueles integrantes do patrimônio 
das pessoas jurídicas de direito público interno (União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e 
fundações estatais de direito público). 

Bens de pessoas jurídicas de direito privado 
afetados ao serviço público. Por isso, também são 
impenhoráveis, entre outras características dos 
bens formalmente públicos. 

 
Bens de uso comum do povo 

 
Rafael Carvalho aponta que os bens de uso comum do povo são os bens destinados ao uso da coletividade em geral 
(ex.: rios, mares, estradas, ruas e praças). Não obstante a destinação pública dos bens de uso comum, a legislação 
poderá impor restrições e condicionantes à sua utilização para melhor satisfação do interesse público, bem como 
o caráter gratuito ou oneroso do uso (art. 103 do CC).70 
 
CAIU NA DPU-2015-CESPE: São bens públicos de uso comum do povo aqueles especialmente afetados aos serviços 
públicos, como, por exemplo, aeroportos, escolas e hospitais públicos.71 
 
 
 
 

 
66 Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo/Alexandre Mazza. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1.149. 
67 GAB: E. 
68 Carvalho, Matheus. Manual de Direito administrativo/Matheus Carvalho - 4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 396. 
69 GAB: E. 
70 Rafael Carvalho, 2020, op.cit, p. 973. 
71 GAB: E. Trocou por bens de uso especial. 
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 Bens de uso especial 
 
Esses bens, embora públicos, são usados para a prestação de serviço público pela Administração ou conservados 
pelo Poder Público com finalidade pública. Imagine, por exemplo, o prédio da Defensoria Pública da União. Esse 
prédio é um bem público, no entanto, com uma destinação e afetação a prestação do serviço de assistência jurídica 
integral e gratuita da DPU. 
 
A doutrina72 costuma dividir os bens de uso especial em direto e indireto. 
 

Direto: compõem o aparelho estatal. Ex.: carro da DPE, prédio da DPU etc. 
 
Indireto: neste caso o ente público não utiliza os bens diretamente, mas conserva os 
mesmos com a intenção de garantir proteção a determinado bem jurídico de interesse 
da coletividade. Podem ser citadas como exemplos as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios73 (muito importante para nossas provas), as terras públicas utilizadas para 
proteção do meio ambiente. 
 

CAIU NA DPE-ES-2009-CESPE: No que se refere aos bens públicos, julgue os itens subsequentes. Na tradicional 
classificação dos bens públicos, as terras indígenas são consideradas bens de uso especial.74 
 
CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE:75 Com relação à disciplina dos bens públicos, assinale a opção correta. A) À exceção 
dos bens dominiais não afetados a qualquer finalidade pública, os bens públicos são impenhoráveis.  
B) A ocupação irregular de bem público não impede que o particular retenha o imóvel até que lhe seja paga 
indenização por acessões ou benfeitorias por ele realizadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça.  
C) Aos municípios pertencem as terras devolutas não compreendidas entre aquelas pertencentes à União.  
D) As terras tradicionalmente reservadas aos índios são consideradas bens públicos de uso especial da União.  
E) Bens de uso comum do povo, destinados à coletividade em geral, não podem, em nenhuma hipótese, ser 
privativamente utilizados por particulares. 
 
CAIU NA DPE-RR-CESPE-2013: No que se refere aos bens públicos, assinale a opção correta. 76 
A) Os bens de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado, pois só podem ser objeto de relações 
jurídicas regidas pelo direito público, razão por que, para fins de uso privado de tais bens, os instrumentos possíveis 
são a autorização, a permissão e a concessão.  
B) São características dos bens de uso comum do povo a inalienabilidade absoluta, a imprescritibilidade, a 
impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração.  
C) Terras devolutas são bens dominicais pertencentes aos estados, compreendendo os que, banhados pelas águas 
do mar ou dos rios navegáveis, vão até 33 m para a parte da terra, da posição da linha da preamar média de 1831.  
D) Se o prefeito de determinado município pretender alterar o regime jurídico de determinado bem público de uso 
comum para o de dominical, o instituto jurídico aplicável a esse caso será o da servidão administrativa.  
E) Caso determinada comunidade solicite à prefeitura de seu município o fechamento de rua de pouco movimento 
de seu bairro para realizar comemoração em decorrência das festas juninas, a administração pública, caso aprove 
referido pedido, deverá utilizar para tal o instituto da concessão de uso de bem público. 
 
Bens dominicais ou dominiais 
 
De início, vejamos o que estabelece o art. 99 do Código Civil: 

 
72 Matheus Carvalho, op.cit, p. 1093. 
73 Pertencem à União Federal, tendo os indígenas o usufruto. 
74 GAB: C. 
75 GAB: D. 
76 GAB:A. 
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Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os 
de suas autarquias; 
III - os DOMINICAIS, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

 
Afetação e desafetação (consagração e desconsagração) 
 
Quando um bem tem uma destinação pública (seja uso comum do povo ou de utilização especial) a doutrina diz 
que ele está “afetado”. Por outro lado, quando não há nenhuma utilização no interesse coletivo, os bens estão 
“desafetados”. 
 
A doutrina tradicional, a exemplo do professor Rafael Carvalho, designa esses institutos como consagração 
(sinônimo de afetação) e desconsagração (sinônimo de desafetação). Portanto, se aparecer em prova o instituto 
da consagração (afetação) e desconsagração (desafetação), respirem fundo que vocês já sabem do que se trata! 
 

Desafetação 
Bens de uso comum Lei ou ato administrativo. 
Bens de uso especial Lei, ato administrativo previamente autorizado por lei ou fato da natureza. 

 
CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: A afetação de um bem a um serviço público somente pode ser feita por meio de lei, 
não podendo ser feita por ato administrativo nem pelo mero uso do bem.77 
 
CAIU NA DPE-MA-2009-FCC: Em relação aos bens públicos e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
é correto afirmar que os bens imóveis:78 
A) de uso comum e os de uso especial são gravados com inalienabilidade absoluta, independentemente de 
desafetação, somente sendo possível alienar os dominicais.  
B) de uso comum e os de uso especial não podem ser alienados a particulares enquanto conservarem esta 
qualidade, mas podem ter seu domínio transferido a outro ente público, observados os requisitos legais, sem 
perderem a afetação.  
C) dominicais são gravados com inalienabilidade, somente sendo passíveis de serem comercializados sob a égide 
do direito privado caso sejam desafetados por lei.  
D) dominicais dispensam autorização legislativa para serem alienados, uma vez que não são gravados com 
inalienabilidade.  
E) de uso comum e de uso especial dependem de lei autorizativa para sua alienação onerosa, enquanto os 
dominicais dispensam este requisito formal. 
 
Res Nullius ou bens adéspotas 
 
Essa categoria de bem são as conhecidas “coisas sem dono”, sobre as quais não há qualquer disciplina específica 
do ordenamento jurídico, incluindo os bens inapropriáveis, como a luz, e os bens condicionadamente 
inapropriáveis, como os animais selvagens.79 
 
 
 

 
 

77 GAB: E. 
78 GAB: B. 
79 Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo/Alexandre Mazza. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 924/025.  
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Alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa 
 
O primeiro ponto é saber que os bens públicos podem, sim, ser alienados, desde que, claro, atendidos os requisitos 
em lei. Em linhas passadas, até vimos que os bens afetados não podem ser usucapidos nem penhorados. Pois bem! 
 
De igual maneira, os bens afetados a uma finalidade pública também não podem ser alienados. Portanto, o prefeito 
não pode, por exemplo, determinar a venda de uma escola em pleno funcionamento. 
 
Portanto, para que um bem público possa ser alienado, temos que nos atentar a quatro requisitos necessários: 
 

1. Estar o bem desafetado da destinação pública, haja vista os bens afetados terem a 
característica de inalienabilidade.  

2. Demonstração do interesse público na alienação deste bem.  
3. Avaliação prévia do referido bem; 
4. Realização de regular procedimento licitatório, prévio à alienação (se imóvel, há 

exigência de autorização legislativa). 
Alienação de bens públicos 
 
Modalidades 
 
Os bens públicos podem ser alienados mediante várias formas, os quais veremos agora. 
 
Os art. 76 e 77 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) trazem detalhes sobre a alienação de bens públicos 
(móveis e imóveis). 

CAPÍTULO IX 

DAS ALIENAÇÕES 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

I - tratando-se de bens IMÓVEIS, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, 
exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada 
a realização de licitação nos casos de: 

a) dação em pagamento; 

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” 
deste inciso; 

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades 
precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do 
valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna 
de valores, sempre que for o caso; 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de 
governo; 
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f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e 
permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente 
usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública; 

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação 
e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração 
Pública; 

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas 
rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde 
incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; 

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, 
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes; 

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017; 

II - tratando-se de bens MÓVEIS, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada 
a realização de licitação nos casos de: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação 
de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de 
alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 
específica; 

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração Pública, 
em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe 
para outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição tenha sido 
derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento DISPENSARÁ 
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade 
LEILÃO. 

§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, cessadas 
as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica 
doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. 

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de 
imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a: 
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I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do 
imóvel; 

II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão 
competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e 
pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do 
art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. 

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada de 
autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos: 

I - aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente 
anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de 
destinação e de regularização fundiária de terras públicas; 

III - vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de 
destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento 
ecológico-econômico; 

IV - previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, em caso de 
declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social; 

V - aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, 
impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária; 

VI - limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 
2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores; 

VII - acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea “i” do 
inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste parágrafo. 

(...) 

Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante 
que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto 
da licitação. 

CAIU NA DPE-RS-2018-CC: A alienação de bens públicos móveis inservíveis, embora dispensada a autorização 
legislativa e a demonstração do interesse público a justificar o ato, está condicionada à modalidade licitatória de 
concorrência.80 
 
Retrocessão 
Segundo a doutrina de Rafael Carvalho Rezende Oliveira: (...) a retrocessão é o direito de o expropriado exigir a 
devolução do bem desapropriado que não foi utilizado pelo Poder Público para atender o interesse público (art. 
519 do CC), ausente a necessidade de licitação, em razão da sua incompatibilidade com o instituto que prevê o 
retorno do imóvel ao expropriado. 81 
 
 
 

 
80 GAB: E. 
81 Op. Cit, p. 994. 
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Formas de utilização do bem público 
 
Matheus Carvalho estabelece a utilização dos bens públicos pode ser classificada em normal ou comum, mas 
também pode ser anormal ou especial. 

 
Utilização normal 

 
Ocorre todas as vezes que o bem atende à sua finalidade originária. Neste caso, toda a sociedade usufrui do bem 
(ex.: utilização das praças públicas e a utilização de vias públicas para a circulação de automóveis). 
 
Na utilização normal, o ente público não precisa autorizar a utilização, podendo, no entanto, regulamentar (ex.: 
algumas cidades do Brasil, durante a pandemia causada pela Covid-19, passaram a permitir a circulação de veículos 
de acordo com a numeração das placas, a fim de controlar o fluxo de carros e a circulação de pessoas). 
 
Utilização anormal 
 
Imagine, no entanto, que uma determinada família queira usar a referida praça para realizar uma festa de 
casamento ou uma confraternização. Nesse caso, não serão convidadas todas as pessoas da cidade, então 
estaremos diante de utilização anormal ou especial, que dependerá de uma manifestação da autoridade local. 
 
A doutrina aponta que a utilização especial (ou anormal) pode ocorrer de duas formas: a) utilização especial 
remunerada e b) utilização especial privativa, que veremos agora com mais detalhes. 
 
Utilização especial privativa 
 
Aqui o particular precisa utilizar um bem público sem a interferência de outras pessoas. É exatamente o caso do 
casamento que citamos cima. Imagine que você queira se casar em um parque público (ou uma praça), em que 
apenas pessoas convidadas poderiam ingressar na festa. 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 
Previdenciário não costuma ser uma disciplina cobrada em provas de Defensoria Pública como matéria autônoma. 
No entanto, não se desesperem, pois será necessário conhecer o básico para acertar questões. Veremos aqui os 
pontos chaves, mas você também terá que ler a apostila de Direito Previdenciário completa do Curso RDP, caso 
tenha tempo. 
 

1 Seguridade social. 1.1 Conceito, origem e evolução legislativa no Brasil, organização e princípios. 
 
Sabemos que os conceitos são de suma importância para uma adequada contextualização do conteúdo da 
disciplina. Assim, de maneira bem objetiva, o que vem a ser a seguridade social? 

 
Gente, na história, a primeira vez em que se usou a expressão “seguridade social” foi por intermédio do Social 
Security Act de 1935, um documento que reunia a Previdência Social e a Assistência Social nos Estados Unidos e 
que fazia parte do plano New Deal de Roosevelt.  

 
No Brasil, de todas as Constituições Federais que tivemos, a CRFB/88 foi a primeira a tratar desse sistema de 
seguridade social; contudo, diferentemente dos EUA, em solo brasileiro a seguridade também abarca a Saúde, 
conforme se depreende do dispositivo constitucional abaixo: 

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
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Certo.  
 
Mas professor, para que serve o sistema da seguridade social e por que essa matéria está prevista nesse edital? 

 
Vejam que o sistema de seguridade social é voltado para atender às necessidades básicas da população, quando 
nos referimos à assistência social e à saúde, além de garantir benefícios previdenciários em favor do segurado e 
seus dependentes, mediante contribuição daquele. Visto isso, agora você já deve saber o porquê de estar prevista 
em nosso edital para o cargo de Defensor Público do Estado da Bahia. 
 
Podemos assim ilustrar o sistema de seguridade social brasileiro: 

                    
 Vejam o que dispõe o parágrafo único do já mencionado art. 194: 
 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 
 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 
social;           (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)82 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados 
e do Governo nos órgãos colegiados.   

 
Vejam a importância de tal sistema em nosso país, haja vista que, por exemplo, a seguridade social deve ter 
universalidade de cobertura (atendendo a todos que precisem dela), a equivalência entre beneficiário urbano e 
rural (inciso II) e o caráter democrático e descentralizado da administração, com atuação dos Entes Federativos 
(inciso VII).  
 
Ademais, em virtude da EC que trouxe a Reforma da Previdência, as rubricas, receitas e despesas vinculadas às 
ações de saúde, previdência e assistência social devem vir discriminadas (inciso VI), para melhor controle acerca de 
cada subdivisão do sistema de seguridade social. 

 
82 Esse inciso está grafado de outra cor em razão de ter sido alterado pela Reforma da Previdência. 

Seguridade Social 
brasileira

Não demandam 
contribuição (não 

contributivo)
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Assistência Social
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contribuição 

(contributivo)
Previdência Social 
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As políticas do estado social (walfare state) começaram a surgir, como o New Deal.  

 
SE LIGA, ALUN@ RDP: Antes do modelo do New Deal, a doutrina83 trata de uma evolução da Seguridade Social 
até como a conhecemos hoje, dividida em 4 fases:  
 
1) experimental; 2) consolidação; 3) expansão e 4) redefinição.  
 
Ainda conforme a doutrina84, na fase dita experimental, encontra-se a política social de Otto von Bismarck, que 
durante os anos de 1883 a 1889 faz viger um conjunto de normas que serão o embrião do que hoje é conhecido 
como Previdência Social, assegurando aos trabalhadores o seguro-doença, a aposentadoria e a proteção a 
vítimas de acidentes de trabalho, tema que será aprofundado em capítulo específico. Também dessa época é a 
luta pelo direito de voto em muitos Estados europeus (...) Outros países da Europa Ocidental adotaram, na 
mesma época, conduta semelhante. Na Inglaterra, foi promulgada, em 1907, uma lei de reparação de acidentes 
de trabalho, e, em 1911, outra lei tratou da cobertura à invalidez, à doença, à aposentadoria voluntária e à 
previsão de desemprego, tornando-a, na época, o país mais avançado em termos de legislação previdenciária.  
 
Na fase de consolidação, destaca-se a constitucionalização de direitos sociais e políticos. A Constituição 
Mexicana de 1917 foi a primeira a arrolar e dar sistematização a um conjunto de direitos sociais, no que foi 
seguida pela Constituição de Weimar, no ano de 1919. 
 
A fase de expansão é notada a partir do período pós-Segunda Guerra, com a disseminação das ideias do 
economista inglês John Maynard Keynes, o qual pregava, em síntese, o crescimento econômico num contexto 
de intervenção estatal no sentido de melhor distribuir – ou até mesmo redistribuir – a renda nacional. 
 
Até então, é importante frisar, os planos previdenciários (de seguro social), em regra, obedeciam a um sistema 
chamado bismarckiano, ou de capitalização, ou seja, somente contribuíam os empregadores e os próprios 
trabalhadores empregados, numa poupança compulsória, abrangendo a proteção apenas destes assalariados 
contribuintes. 
 
As propostas de Keynes foram aprofundadas por Lord William Henry Beveridge, que havia sido seu colaborador 
e que, em 1941, foi designado pelo governo britânico para reexaminar os sistemas previdenciários da Inglaterra. 
A partir de 1944, então, foram estes alterados pela adoção, naquele país, do chamado Plano Beveridge (...) 
 
A partir daí, nasce o regime beveridgeano, ou de repartição, em que toda a sociedade contribui para a criação 
de um fundo previdenciário, do qual são retiradas as prestações para aqueles que venham a ser atingidos por 
algum dos eventos previstos na legislação de amparo social. 
 
Existem, pois, dois modelos fundamentais de proteção social, que coexistem no Estado Contemporâneo após a 
Segunda Guerra Mundial, ambos, todavia, baseados no ideal de solidariedade e na intervenção do Estado no 
domínio econômico, diferenciando-se quanto à parcela da população destinatária e aos limites da participação 
do Estado no sistema de proteção: “Um sistema previdenciário cuja característica mais relevante seja a de 
funcionar como um seguro social pode ser designado como Bismarckiano. Um sistema que enfatize funções 
redistributivas, objetivando também a redução da pobreza pode ser qualificado por Beveridgeano”. 

 
No Brasil, a Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo n. 4.682/23) é tida, em relação à Previdência Social, como 
precursora do sistema, em conjunto com o Decreto 9284/1911.  

 

 
83 Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2020, pag. 65.  
84 Idem, pag. 65/68. Grifos nossos.  



RETA FINAL | DPE/BA RETA FINAL DPE/PI 

 

 

47 

VADINHO | CRONOGRAMA 
CURSO RDP 

Destacando – GRUPO 01 

Rumo à Defensoria Pública Estadual 

A doutrina85 afirma que a Lei Eloy Chaves: 
 

(...) Criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas de estradas de ferro 
existentes, mediante contribuições dos trabalhadores, das empresas do ramo e do 
Estado, assegurando aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em 
caso de morte do segurado, além de assistência médica e diminuição do custo de 
medicamentos. 
 

Já o Decreto 9284/1911 tratou especificamente da aposentadoria e pensões dos funcionários da Casa da Moeda.  
 
Em relação às previsões constitucionais, vamos analisar o quadro abaixo com base na doutrina especializada86: 
 

CRFB DE 1934: Estabeleceu, de forma pioneira, a tripartição de contribuições, ou seja, por parte dos 
trabalhadores, empregadores e Estado; 

CRFB DE 1937: Usou pela primeira vez a expressão “seguro social”; 
 

CRFB DE 1946: 
Empregou pela primeira vez a expressão “previdência social”. O empregador passou 
a ser obrigado a manter seguro de acidente de trabalho. Primeira vez que se tentou 
sistematizar normas sociais em texto constitucional; 

CRFB DE 1967: Criação do seguro-desemprego; 
CRFB DE 1969: Sem inovações; 
CRFB DE 1988: Sistematização como conhecemos hoje da seguridade social.  

 
PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE 

SOCIAL 
CONTEÚDO87 

 
Universalidade da Cobertura e 

do Atendimento 

Este princípio busca conferir a maior abrangência possível às ações da 
seguridade social no Brasil, na medida dos recursos disponíveis. É possível 
cindi-lo a fim de ligar a Universalidade da Cobertura aos riscos sociais 
abarcados pelo Sistema Nacional de Seguridade Social (aspecto objetivo), 
enquanto a Universalidade do Atendimento se refere as pessoas 
destinatárias das prestações securitárias (aspecto subjetivo). 

Uniformidade e equivalência 
dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais 

Este princípio veda a discriminação negativa em desfavor das populações 
urbanas ou rurais, como ocorreu com os povos rurais no passado, pois agora 
os benefícios e serviços da seguridade social deverão tratar isonomicamente 
ambos os povos. 

 
Seletividade 

A seletividade deverá lastrear a escolha feita pelo legislador dos benefícios e 
serviços integrantes da seguridade social, bem como os requisitos para a sua 
concessão, conforme as necessidades sociais e a disponibilidade de recursos 
orçamentários, de acordo com o interesse público. Também deverá o 
legislador escolher os destinatários das prestações de acordo com as 
necessidades sociais. 

 
Distributividade 

A distributividade coloca a seguridade social como sistema realizador da 
justiça social, consectário do Princípio da Isonomia, sendo instrumento de 
desconcentração de riquezas. 

 
85 Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2020, pag. 99.  
 
86 Idem, pag. 100/105. 
87 AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário / Frederico Amado - 9. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2017, pag. 42/43.  
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Irredutibilidade do valor dos 
benefícios 

Por este princípio, decorrente da segurança jurídica, não será possível a 
redução do valor nominal de benefício da seguridade social. No caso 
específico da previdência social, ainda é garantido constitucionalmente o 
reajustamento para manter o seu valor real. 

 
 

Equidade no custeio 

O custeio da seguridade social deverá ser o mais amplo possível, mas precisa 
ser isonômico, devendo contribuir de maneira mais acentuada aqueles que 
dispuserem de mais recursos financeiros, bem como os que mais 
provocarem a cobertura da seguridade social. 

Diversidade da base de 
financiamento 

O financiamento da seguridade social deverá ter múltiplas fontes, a fim de 
garantir a solvibilidade do sistema, para se evitar que a crise em 
determinados setores comprometa demasiadamente a arrecadação, com a 
participação de toda a sociedade, de forma direta e indireta. 

Gestão quadripartite 

A gestão da seguridade social será quadripartite, de índole democrática e 
descentralizada, envolvendo representantes dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Poder Publico nos seus órgãos 
colegiados. 

 
Solidariedade 

Essencialmente a seguridade social é solidária, pois visa a agasalhar as 
pessoas em momentos de necessidade. Há uma verdadeira socialização dos 
riscos com toda a sociedade, pois os recursos mantenedores do sistema 
provêm dos orçamentos públicos e das contribuições sociais. 

 
Precedência da fonte de 

custeio 

Por esse princípio, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá 
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 
total. 

Orçamento diferenciado Existe uma peça orçamentária exclusiva para a seguridade social. 
 
3 Regime Geral de Previdência Social. 3.1 Segurados e dependentes. 3.2 Filiação e inscrição. 3.3 Carência. 3.4 
Espécies de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas.  
 
Ponto muito importante, a ser visto detalhadamente na apostila de Direito Previdenciário. Como há bastante 
informação não traremos aqui. 
 
Finalizamos o “destacando pontos” por aqui! 


