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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL DE 1  

PREÂMBULO 

        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça co-
mo valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das con-
trovérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Muni-
cípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fun-
damentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
 
Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário. 
 
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

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

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  
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Art. 3º, IV: 
“2. Também não assiste razão jurídica à alegação de prescrição. Com efeito, a Constituição (art. 5°, XLII) reconhece que o delito de 
racismo não se sujeita à referida causa de extinção de punibilidade, deixando, todavia, de precisar quais condutas configuram a infra-
ção penal em comento. Nessa medida, o legislador ordinário, de acordo com sua liberdade de conformação, tipificou (art. 20, Lei 
7.716/89), em estrutura única, a conduta de ‘praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional. ’ Tal proceder ainda é compatível com a jurisprudência desta Corte. No cognominado caso Ellwanger, o Tri-
bunal enfrentou a questão atinente à imprescritibilidade de suposta conduta preconceituosa voltada à comunidade judaica. Na ocasião, 
assentou-se que ‘com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela 
segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como 
espécie humana’, de modo que ‘a divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social.’ 
(HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/09/2003, grifei). Na mesma oportunidade, esclareceu o eminente Ministro Gilmar Mendes (grifei): ‘Todos os elemen-
tos em discussão no presente processo, levam-me à convicção de que o racismo, enquanto fenômeno social e histórico complexo, não pode 
ter o seu conceito jurídico delineado a partir do referencial raça. Cuida-se aqui de um conceito pseudo-científico, notoriamente superado. 
Não estão superadas, porém, as manifestações racistas aqui entendidas como aquelas manifestações discriminatórias assentes em refe-
rências de índole racial (cor, religião, aspectos étnicos, nacionalidade, etc.).’ De tal modo, o legislador selecionou o aspecto religioso como 
característica político-social, em tese, apta a perfectibilizar a hipótese incriminadora, razão pela qual a regência segundo o estatuto da 
imprescritibilidade é inafastável.”, conforme voto do Rel. Min. Edson Fachin (p. 9-10), no Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus Nº 134.682-BA, Primeira Turma do STF, julgado em 29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. 
Ministério Público Federal, por maioria, vencido o Min. Luiz Fux. 

Sobre a tutela constitucional das minorias, vide o Voto do Rel. Min. Celso de Mello, na Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, jul-
gado em 15/06/2011: “O sentido de fundamentalidade de que se reveste essa liberdade pública permite afirmar que as minorias 
também titularizam, sem qualquer exclusão ou limitação, o direito de reunião, cujo exercício mostra-se essencial à propagação de suas 
idéias, de seus pleitos e de suas reivindicações, sendo completamente irrelevantes, para efeito de sua plena fruição, quaisquer resistências, 
por maiores que sejam, que a coletividade oponha às opiniões manifestadas pelos grupos minoritários, ainda que desagradáveis, atrevi-
das, insuportáveis, chocantes, audaciosas ou impopulares.”. (...) “Cabe enfatizar, presentes tais razões, que o Supremo Tribunal Fede-
ral, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido, muitas vezes, decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara 
demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim proferidos, objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos 
mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que identificam os grupos minoritários expostos a situa-
ções de vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política e que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de intolerância, de perse-
guição, de discriminação, de injusta exclusão, de repressão e de abuso contra os seus direitos.”. (...) “Lapidar, sob a perspectiva de uma 
concepção material de democracia constitucional, a lúcida advertência do saudoso e eminente Professor GERALDO ATALIBA 
(‘Judiciário e Minorias’, ‘in’ Revista de Informação Legislativa, vol. 96/194): ‘A Constituição verdadeiramente democrática há de 
garantir todos os direitos das minorias e impedir toda prepotência, todo arbítrio, toda opressão contra elas. Mais que isso – por meca-
nismos que assegurem representação proporcional -, deve atribuir um relevante papel institucional às correntes minoritárias mais ex-
pressivas. (...) Na democracia, governa a maioria, mas – em virtude do postulado constitucional fundamental da igualdade de todos os 
cidadãos –, ao fazê-lo, não pode oprimir a minoria. Esta exerce também função política importante, decisiva mesmo: a de oposição ins-
titucional, a que cabe relevante papel no funcionamento das instituições republicanas. O principal papel da oposição é o de formular 
propostas alternativas às idéias e ações do governo da maioria que o sustenta. Correlatamente, critica, fiscaliza, aponta falhas e censura 
a maioria, propondo-se, à opinião pública, como alternativa. Se a maioria governa, entretanto, não é dona do poder, mas age sob os 
princípios da relação de administração. (...) Daí a necessidade de garantias amplas, no próprio texto constitucional, de existência, so-
brevivência, liberdade de ação e influência da minoria, para que se tenha verdadeira república. ’”. (...) “Também o eminente e 
saudoso Professor PINTO FERREIRA (‘Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno’, tomo I/195-196, 
item n. 8, 5ª ed., 1971, RT) demonstra igual percepção do tema, ao enfatizar - com fundamento em irrepreensíveis 
considerações de ordem doutrinária - que a essência democrática de qualquer regime de governo apóia-se na exis-
tência de uma imprescindível harmonia entre a ‘Majority rule’ e os ‘Minority rights’:” (...) “‘A livre deliberação da mai-
oria não é suficiente para determinar a natureza da democracia. STUART MILL já reconhecia essa impossibilidade, ainda no século 

6



 

 

transato: ‘Se toda a humanidade, menos um, fosse de uma opinião, não estaria a humanidade mais justificada em reduzir ao silêncio 
tal pessoa, do que esta, se tivesse força, em fazer calar o mundo inteiro’. Em termos não menos positivos, esclarece o sábio inglês, nas 
suas ‘Considerations on Representative Government’, quando fala da verdadeira e da falsa democracia (‘of true and false Democracy’): 
‘A falsa democracia é só representação da maioria, a verdadeira é representação de todos, inclusive das minorias. A sua peculiar e ver-
dadeira essência há de ser, destarte, um compromisso constante entre maioria e minoria.’ (grifei)”. (...) “É evidente que o princípio ma-
joritário desempenha importante papel no processo decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais, mas não pode 
legitimar, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional, a supressão, a frustração e a aniquilação de direitos 
fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e da liberdade de expressão (e, também, o do direito de petição), sob pena de 
descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito. Desse modo, e para que o regime democrático não 
se reduza a uma categoria político-jurídica meramente conceitual ou simplesmente formal, torna-se necessário assegurar, às minorias, 
notadamente em sede jurisdicional, quando tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo efetivo, os direitos 
fundamentais, que a todos, sem distinção, são assegurados.”. 

Vide o item 5 do Art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Espe-
cializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969 (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 13.  Liberdade 
de pensamento e de expressão: (...) 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.”. 

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo1 e ao racismo; 

(1) Vide “Les médias face au terrorisme: manuel pour les journalistes”, por Jean-Paul Marthoz in Paris: 
Unesco - Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2017. 116 p. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247075f.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, so-
cial e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 
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TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLE-
TIVOS 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;  
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;  
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 1 

(1) Art. 5º, IV: 
Vide a recomendação do Relator Especial para promoção e proteção da liberdade de expressão e de opinião, David 
Kaye, em cumprimento da Resolução 34/18 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, acerca da liber-
dade de expressão: “RECOMMENDATIONS TO STATES. 1. States should repeal any law that criminalizes or un-
duly restricts expression, online or offline. 2.Smart regulation, not heavy-handed viewpoint-based regulation, should 
be the norm, focused on ensuring company transparency and remediation to enable the public to make choices about 
how and whether to engage in online forums. States should only seek to restrict content pursuant to an order by an 
independent and impartial judicial authority, and in accordance with due process and standards of legality, necessity 
and legitimacy. States should refrain from imposing disproportionate sanctions, whether heavy fines or imprisonment, 
on Internet intermediaries, given their significant chilling effect on freedom of expression. 3. States and intergovern-
mental organizations should refrain from establishing laws or arrangements that would require the ‘proactive’ monitor-
ing or filtering of content, which is both inconsistent with the right to privacy and likely to amount to pre-publication 
censorship. 4. States should refrain from adopting models of regulation where government agencies, rather than judi-
cial authorities, become the arbiters of lawful expression. They should avoid delegating responsibility to companies as 
adjudicators of content, which empowers corporate judgment over human rights values to the detriment of users. 5. 
States should publish detailed transparency reports on all content-related requests issued to intermediaries and involve 
genuine public input in all regulatory considerations. RECOMMENDATIONS TO COMPANIES. 1. Companies 
should recognize that the authoritative global standard for ensuring freedom of expression on their platforms is hu-
man rights law, not the varying laws of States or their own private interests, and they should re-evaluate their content 
standards accordingly. Human rights law gives companies the tools to articulate and develop policies and processes 
that respect democratic norms and counter authoritarian demands. This approach begins with rules rooted in rights, 
continues with rigorous human rights impact assessments for product and policy development, and moves through 
operations with ongoing assessment, reassessment and meaningful public and civil society consultation. The Guiding 
Principles on Business and Human Rights, along with industry-specific guidelines developed by civil society, intergov-
ernmental bodies, the Global Network Initiative and others, provide baseline approaches that all Internet companies 
should adopt. 2. The companies must embark on radically different approaches to transparency at all stages of their 
operations, from rule-making to implementation and development of ‘case law’ framing the interpretation of private 
rules. Transparency requires greater engagement with digital rights organizations and other relevant sectors of civil so-
ciety and avoiding secretive arrangements with States on content standards and implementation. 3. Given their impact 
on the public sphere, companies must open themselves up to public accountability. Effective and rights-respecting 
press councils worldwide provide a model for imposing minimum levels of consistency, transparency and accountabil-
ity to commercial content moderation. Third-party non-governmental approaches, if rooted in human rights stand-
ards, could provide mechanisms for appeal and remedy without imposing prohibitively high costs that deter smaller 
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entities or new market entrants. All segments of the ICT sector that moderate content or act as gatekeepers should 
make the development of industry-wide accountability mechanisms (such as a social media council) a top priori-
ty.”[NAÇÕES UNIDAS. CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Promotion and protection of all human rights, 
civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Report of the Special Rappor-
teur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression A/HRC/38/35, 06 de abr. 
2018. Disponivel em: <https://freedex.org/a-human-rights-approach-to-platform-content-regulation>. Acesso em 07 
de jun. 2018]. 

Vide “Liberdade de Expressão e Democracia. Realidade intercambiante e necessidade de aprofundamento da questão. 
Estudo comparativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Brasil- Adpf130- e a Suprema Corte dos Es-
tados Unidos da América”, por Luís Inácio Lucena Adams, in Revista Brasileira de Políticas Públicas, [s.l.], v. 5, n. 
2, p.440-450, 6 jun. 2015. Centro de Ensino Unificado de Brasilia. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v5i2.3231>. acesso em 12 de março de 2018. 

Sobre a importância concreta do acesso à informacao pelos cidadãos, vide “Introducion”, por Laura Neuman, in: Ac-
cess to information: a key to democracy. Atlanta: The Carter Center. 2002, p. 5. Disponível em: 
https://www.cartercenter.org/documents/1272.pdf. Acesso em 31.01.2018: “Knowledge is power, and transparency is the 
remedy to the darkness under which corruption and abuse thrives.  Democracy depends on a knowledgeable citizenry whose access to a broad 
range of information enables them to participate fully in public life, help determine priorities for public spending, receive equal access to jus-
tice, and hold their public officials accountable.  When the government and quasi-governmental agencies perform under a veil of secrecy, peo-
ple are denied the right to know about public affairs, and the press is only able to speculate and subsist on rumors. Poor public access to in-
formation feeds corruption.  Secrecy allows back-room deals to determine public spending in the interests of the few rather than the many.  
Lack of information impedes citizens’ ability to assess the decisions of their leaders, and even to make informed choices about the individuals 
they elect to serve as their representatives. Although perhaps most often considered in the fight against corruption, access to information is 
equally critical for citizens’ capacity to exercise their rights and to uphold the responsibilities and accountability of their leaders.  Access to 
information laws allow individuals and groups to understand the policies with which the government makes determinations relating to 
health, education, housing and infrastructure projects and the factual basis for such decisions. Armed with such knowledge, citizens around 
the world are effectuating change that allows them to improve their living standards and better their lives.”. 

Sobre a importância da liberdade de imprensa , vide “Foreword”, por James D. Wolfensohn - Presidente World Bank 
Group, in: “The right to tell : the role of mass media in economic development”. Washington (DC): The World 
Bank, 2002: (...) “A key ingredient of an effective development strategy is knowledge transmission and enhanced transparency. To reduce 
poverty, we must liberate access to information and improve the quality of information. People with more information are empowered to 
make better choices. For these reasons, I have long argued that a free press is not a luxury. It is at the core of equitable development. The 
media can expose corruption. They can keep a check on public policy by throwing a spotlight on government action. They let people voice di-
verse opinions on governance and reform, and help build public consensus to bring about change.”. (…) “But as experience has shown, 
the independence of the media can be fragile and easily compromised. All too often governments shackle the media. 
Sometimes control by powerful private interests restricts reporting. Low levels of literacy, human capital, and technol-
ogy can also limit the positive role the media can play. And we have seen the impact of irresponsible reporting and 
manipulation-witness the devastating effects of war propaganda in Rwanda. It is clear that to support development, 
media need the right environment-in terms of freedoms, capacities, and checks and balances.”. Disponivel em: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15212. Acesso em 31.01.2018. 

Vide a ADI nº 4.815-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte: Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL, j. 
10/06/2015, DJe 01/02/2016]. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente pedido formulado em ação di-
reta para dar interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. 

Sobre os tratados internacionais asseculatorios da liberdade de expressão, vide o voto da Relatora na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores 
de Livros – ANEL, julgada procedente em 10/06/2015, por unanimidade, pelo Plenário do STF: “Desde a Declaração de 
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Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa de 1789, a garantia de exercício das liberdades, realce dado à livre comu-
nicação do pensamento e de opinião, foi erigido em ponto nuclear do sistema, tendo-se no art. XI: ‘La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus 
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi’. Na sequência daquela conquista fundamental, os documentos de direitos humanos reite-
raram aquela liberdade essencial. A Declaração Universal dos Diretos Humanos da ONU, de 1948, dispôs no art. 19: ‘Todo o indiví-
duo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, rece-
ber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão’. O Pacto Internacional dos Direitos Ci-
vis e Políticos da ONU, internalizado no Brasil em 1992, preceitua no art. 19: ‘1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 2. 
Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro meio de sua escolha. 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades 
especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam 
necessárias para: a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde 
ou a moral públicas’. No espaço do direito internacional regional, essa garantia de liberdade está prevista no art. 13 da Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos de 1969, vigorando internacionalmente desde 18.7.1978, e ratificada pelo Brasil em 25.9.1992, internalizada 
pelo decreto da Presidência da República do Brasil de 6.11.1992: ‘Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 1. Toda pessoa 
tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de 
sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, 
que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de 
expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétri-
cas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a 
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor 
da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou 
à violência’. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, adotada em 1953 pelo Conselho da Europa, traz no art. 10º: ‘Art. 10º - Li-
berdade de expressão 1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade 
de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de 
fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um re-
gime de autorização prévia. 2. O exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas for-
malidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a 
segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da 
moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir’. A Carta 
Africana de Direitos Humanos e dos Povos, de 1986, prevê, no art. 9º: ‘1. Toda a pessoa tem direito à informação. 2. Toda a pessoa tem 
direito de exprimir e de difundir as suas opiniões no quadro das leis e dos regulamentos’. Na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, de 2000, consta no art. 11: ‘Liberdade de expressão e de informação 1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão. 
Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência 
de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. 2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação soci-
al’.”. 

Sobre a evolução dos textos constitucionais brasileiros, em matéria de liberdade de expressão, vide o voto da Relatora 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação 
Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada procedente em 10/06/2015, por unanimidade, pelo Plenário do 
STF: “22. Vale mencionar os dispositivos constitucionais que se sucederam, nos ordenamentos jurídicos que vigoraram no Brasil, no igual 
significado de se reconhecer como fundamental o direito à liberdade de pensamento e de expressão do pensamento. Interprete-se fundamental 
no sentido de fundante do esquadro constitucional definidor do regime político do Estado, fundamento das instituições e relações estatais e ci-
dadãs e do acervo garantido de direitos primários e essenciais das pessoas. A Carta Imperial (Carta de Lei de 25.3.1824) dispunha no 
art. 179: ‘Art. 179 – [...]. IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem 
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dependencia de censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, 
que a Lei determinar’. A Constituição de 24.2.1891, primeira promulgada na República então recém instalada, preceituava: ‘Art. 72 - 
A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade, nos termos seguintes: [...] § 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou 
pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei determinar. 
Não é permittido o anonymato (Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926)’. A Constituição de 16.6.1934 es-
tabelecia: ‘Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 9) Em qualquer assunto é livre a manifestação 
do pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, 
nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódi-
cos independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a or-
dem política ou social.’ A Carta outorgada em 10.11.1937, despojada de legitimidade pelas suas origens e de efetividade pelos fins dos de-
tentores do poder de então, ainda que feita mais para não se cumprir – no que se cumpriu –, não deixou de formalizar aquele direito fun-
damental: ‘Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual 
e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, impres-
so ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei’. No art. 141 da Constituição do Brasil de 18.9.1946, preceituava-
se: ‘Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vi-
da, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que 
dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos 
abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de 
licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social, ou 
de preconceitos de raça ou de classe’. Na vigência desta Constituição, sobreveio o Ato Institucional n. 2, de 1966, pelo qual alterado o § 5º 
do art. 141 pelo art. 12: ‘Art. 12 - A última alínea do §5º do 141 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: Não será, 
porém, tolerada propaganda de guerra, de subversão, da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe.’ A Carta de 24.1.1967 estampava, 
no § 8º do art. 150: ‘Art. 150 - [...] § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de in-
formação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 
cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. Não será, po-
rém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe’. A Emenda n. 1, de 17.10.1969, 
tecnicamente nova Carta a substituir a anterior, conquanto nem nome de Constituição ostentasse, passou a vigorar como texto normativo 
básico do Brasil. Pode-se afirmar cuidar-se de Constituição envergonhada, que não ousava afirmar-se como tal. Eis o texto: ‘Art. 153. A 
Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: [...] § 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, bem co-
mo a prestação de informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos têr-
mos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença 
da autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de 
classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes’. 23. Na vigência daquele texto, Constituição meramente 
formal, no dizer de alguns constitucionalistas, sobreveio, entre outros provimentos de inegável agressão àquele direito fundamental, o Ato 
Institucional n. 5, de 13.12.1968, que se sobrepunha ao texto outorgado como Emenda n. 1, de 1969, tida como Lei de Fundamentos 
imposta ao povo brasileiro. Estabelecendo a prevalência da Carta de 1967 deitava por terra a Emenda n. 1, de 1969. Constituição põe-se 
e impõe-se como Lei Fundamental por ser fundamento de validade das demais componentes do ordenamento jurídico estatal. Outro apresen-
te-se a sustentá-la e ter-lhe-á sido retirado o autofundamento, extraído de sua condição e natureza, a legitimá-la na posição de centralidade 
magna no sistema jurídico. Tal o que se deu com os Atos Institucionais editados nos períodos ditatoriais no Brasil: desconstitucionalizaram 
o Estado sem aviso, amordaçaram a voz da sociedade. Pior: trancafiaram direitos fundamentais cujo embasamento não se põe no Estado 
constitucional para o homem, mas, por ser deles titular o homem, positivam-se eles. No Ato Institucional n. 5, de 13.12.1968, avisava-se, 
na epígrafe e no art. 1º, estar-se a manter a Carta de 1967. Configurava-se ato autorizativo da prevalência formal de normas que não ti-
nham supedâneo na força do direito; impunha-se, às expressas, o direito da força. Dispunha-se no art. 5º: ‘Art. 5º - A suspensão dos direi-
tos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em: [...] III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de nature-
za política’.” (...). “O Brasil nunca teve carência de bons, às vezes ótimos, textos constitucionais e legais. Ressentiu-se de dar a eles cum-
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primento integral, para que a confiança de sua efetividade jurídica garantisse ao regime democrático a segurança jurídica dos cidadãos, fina-
lidade estatal e social a se cumprir.”. 

O Plenário do STF julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF 
(ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada em 
10/06/2015, proposta para questionar os arts. 20 e 21 do Código Civil “para dar interpretação conforme à Constituição aos ar-
tigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 
literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
de pessoas falecidas).”. O julgamento foi precedido de audiência pública, cujos vídeos estão disponíveis em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47snMTqOO3vtRdit5BeN6QVj. Para a Relatora: “Este é um jul-
gamento sobre o direito à palavra e a liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silêncio humano. Às vezes desumano. Por isso, a Constitui-
ção da República e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, garantem como núcleo duro e essencial da 
vivência humana a comunicação, que se faz essencialmente pela palavra.” (...) “Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no 
centro gritando: ‘cala a boca já morreu, quem manda em minha boca sou eu’. O tempo ensinou-me que era uma musiquinha, não uma rea-
lidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem, por direito, não é senhor do seu dizer, não se pode dizer se-
nhor de qualquer direito.” (...) “A Constituição da República declara fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liber-
dade intelectual, artística, científica e cultural. Também garante a inviolabilidade da intimidade (a essência resguardada de cada um), da 
privacidade (o que não se pretende viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem recai a escolha), da honra (que se projeta a par-
tir da formação moral e dos valores que determinam as ações de cada um e fazem a pessoa reconhecida, para o que se precisa da liberdade) e 
da imagem (construída a partir da livre escolha do que se quer ser). Se houver ofensa – o que pode acontecer, pelas características humanas 
–, o autor haverá de responder por essa transgressão, na forma constitucionalmente traçada, pela indenização reparadora ou outra forma 
prevista em lei.” (...) “O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os arts. 20 e 21 do Código Civil, para os 
quais se pede interpretação conforme à Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias ou audiovisuais indepen-
dentemente da autorização prévia, somente podem ser tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema jurídico se afastada aquela 
exigência para o tema específico. Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos 
há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indenização a ser fixada segundo o que 
se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a Constituição, amordaçar a liberda-
de, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.” (...) “Por isso, considerando que: a) a Constituição da República assegura 
como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, científica, 
cultural; b) a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreende o direito de informar, de se infor-
mar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica, para o que a biografia compõe fonte inarredável e fecunda; c) a Constituição 
brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito 
de outrem; d) a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da dignidade da pessoa, estabele-
cendo a consequência do descumprimento dessa norma pela definição da reparação de contrariedade a ela por indenização a ser definida; e e) 
norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob o pretexto de estabelecer formas 
de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente permitida, o que impõe se busque a 
interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder persistir no sistema jurídico; Voto no sentido 
de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme à Constituição da República aos arts. 
20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, a) em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográfi-
cas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como co-
adjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas);” (...) “Quem, por direito, não é senhor do seu dizer não se pode dizer se-
nhor de qualquer direito.” (...) “Atualmente, doutrina e jurisprudência reconhecem que a eficácia dos direitos fundamentais espraia-se nas 
relações entre particulares. Diversamente dos primeiros momentos do Estado moderno, no qual, sendo o ente estatal o principal agressor a 
direitos fundamentais, contra ele se opunham as normas garantidoras desses direitos, hoje não é permitido pensar que somente o Estado é 
fonte de ofensa ao acervo jurídico essencial de alguém. O particular não pode se substituir ao Estado na condição de deter o poder sobre outro 
a ponto de cercear ou anular direitos fundamentais.” (...) “Por isso a eficácia dos direitos fundamentais é tida como extensiva ao Estado e 
também aos particulares, que não podem atuar em desrespeito às garantias estabelecidas pelo sistema constitucional.” (...) “67. A biografia 
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autorizada não está proibida. A não autorizada também não. Não se há de imaginar, porém, que a memória seja perfeita. A memória é 
enganosa. A autobiografia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E não se escuta o que não é de agrado.” (...) “A pesquisa 
histórica depende das biografias. É da vida e com as vidas que se estruturam as sociedades. Sociedade é todo composto de vidas singulares, 
mas que se erguem como esteios estruturadores das instituições e construtores de catedrais e capelas de gentes, ideias e costumes.” (...) “A au-
torização prevista na legislação civilista talvez tenha sido pretensão de se constituir em proteção jurídica asseguradora da inviolabilidade 
constitucionalmente prevista e sem a qual o rol de direitos fundamentais não tem plena eficácia relativamente ao Estado e aos particulares. 
Não há, entretanto, como compatibilizar o que o direito garante como liberdade, assegurando a plena expressão, proibindo expressa e taxa-
tivamente qualquer forma de censura, definindo como direito fundamental a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da 
privacidade e, para descumprimento dessa norma, prescrevendo a forma indenizatória de reparação, e norma de hierarquia inferior pela qual 
fixada regra para o exercício dessa liberdade, iniciando-se com a ressalva ‘salvo se autorizadas’.” (...) “69. Nem se afirme alterar a inter-
pretação do direito a circunstância de a proteção da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem ser agravada pela 
circunstância de se buscarem fins comerciais com a comercialização da obra biográfica. Escreve-se para ser lido. E livro é produto de comér-
cio. Logo, o que se está a obtemperar não é importante para o deslinde da questão relativa à interpretação da matéria. O mesmo dá-se com 
a obra audiovisual. Produção cinematográfica é comercializável. E comércio faz-se com paga pela prestação do serviço. Corre-se o risco de 
haver abusos, de se produzirem escritos ou obras audiovisuais para divulgação com o intuito exclusivo de se obterem ganhos espúrios pela 
amostragem da vida de pessoas com detalhes que não guardam qualquer traço de interesse público.” (...) “Pode-se afirmar que o mal tem 
mais força de ser acreditado. Se o homem prefere acreditar no pior, não há remédio para crenças tais. Faço direito, não faço milagre.” (...) 
“74. A Constituição da República assegura as liberdades de maneira ampla. Não pode ser anulada por outra norma constitucional, por 
emenda tendente a abolir direitos fundamentais (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que 
sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, a inviolabilidade do direito à intimidade, à 
privacidade, à honra e à imagem.”.  O Min. Luís Roberto Barroso, louvado por sua manifestação, pelos Mins. Luiz Fux, 
Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, asseverou: “14. Este lugar privilegiado que a expressão ocupa nas ordens interna e inter-
nacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua proteção, entre os quais se destacam cin-
co principais. O primeiro diz respeito à função essencial que a liberdade de expressão desempenha para a democracia. De fato, o amplo flu-
xo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito constituem pré-requisitos indispensáveis para a tomada de decisões 
pela coletividade e para o autogoverno democrático. A segunda justificação é a própria dignidade humana. A possibilidade de os indivíduos 
exprimirem de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, assim como de terem acesso às ideias, preferências e visões de 
mundo dos demais é essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial dos indivíduos, consistindo, 
assim, em uma emanação da sua dignidade. 15. Uma terceira função atribuída à livre discussão e contraposição de ideias é o processo coleti-
vo de busca da verdade. De acordo com essa concepção, toda intervenção no sentido de silenciar uma opinião, ainda que ruim ou incorreta, 
seria perniciosa, pois é na colisão com opiniões erradas que é possível reconhecer a ‘verdade’ ou as melhores posições. O quarto fundamento 
da proteção privilegiada da liberdade de expressão está atrelada à sua função instrumental para o exercício e o pleno gozo dos demais direi-
tos fundamentais. A quinta e última justificação teórica se refere à preservação da cultura e história da sociedade. As liberdades comunicati-
vas constituem claramente uma condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural 
de uma nação. 16. Por fim, além dos fundamentos filosóficos, há uma importante razão de ordem histórica para a atribuição de uma posi-
ção preferencial às liberdades expressivas: o temor da censura.” (...) “44. Por fim, uma vez que as informações sejam obtidas por meio lícito 
e sejam verdadeiras (ou não sabidamente falsas), não haveria ilicitude na divulgação, tampouco dever de compensar por um suposto uso co-
mercial da ‘imagem’ alheia. Não parece que o conhecimento sobre determinados eventos da vida de uma pessoa seja um patrimônio suscetível 
de apropriação privada. Embora esse conhecimento possa ser vertido em uma obra de interesse comercial, isso não significa que a pessoa re-
tratada seja dona da sua notoriedade.”. Disse a Min. Rosa Weber: “A sujeição da publicação de obra de caráter biográfico à prévia au-
torização ou licença da pessoa biografada e de outras pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares no caso de pessoas faleci-
das) aniquila a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística e científica e de infor-
mação, golpeadas em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e a autorização ou licença, de outro, são conceitos excludentes. A 
Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão 
mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atuem no sentido de delinear o seu conteúdo. Vale 
lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. Woolf, em 2002, no sentido de que 
os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. […] O fato de a publicação adotar uma abordagem mais sensacionalista 
do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante. […] Os tribunais não devem ignorar o fato de que, se os jornais não publicarem in-
formações em que o público está interessado, haverá menos jornais publicados, o que não atenderá ao interesse público.’”. (...) “Além de in-

13



 

 

constitucional, a exegese dos arts. 20 e 21 do Código Civil segundo a qual é vedada a publicação sem autorização do biografado ou de seus 
familiares, é exemplo do tipo de regra que direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, manter o país culturalmente pobre, a soci-
edade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida.”. O Min. Dias Toffoli, lembrando seu voto na ADI 2404 
(Classificação Indicativa), afirmou: “Veja-se, pois, que a exigência, de forma geral e abstrata, de autorização do biografado para a 
publicação de obra biográfica traria uma série de consequências negativas para a produção biográfica no Brasil, interferindo não só na quan-
tidade de obras dessa natureza circulando no mercado, as quais possuem inegável valor histórico e cultural, como na fidedignidade desses re-
latos. Ora, o pleno desenvolvimento da democracia pressupõe a liberdade de manifestação de pensamento e de expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, como forma de viabilizar a manutenção de uma sociedade plural, na qual diferentes ideais e opi-
niões, muitas delas absolutamente antagônicas, possam tomar parte no debate público, atuando na formação de dissensos, os quais são da 
essência do regime democrático. É o que observa Guilherme Gouvêa Pícolo, ao se referir a um estado democrático de direito ideal: ‘A políti-
ca, num Estado Democrático de Direito ideal, é uma construção possível apenas pela articulação inter-humana, pavimentada por meio de 
um processo sucessivo de proposições e debates, que levam ao confronto de valores, e mais adiante, à justaposição ou harmonização dos inte-
resses a serem impressos por instrumentos legítimos de poder. A crítica e a oposição, livremente externadas, são pré-requisitos do pluralismo 
político, baluarte do jogo democrático e fundamento do raciocínio dialético’ (PÍCOLO, Guilherme Gouvêa. Direito de Livre Expressão vs 
Direito à honra, vida privada e intimidade. Ciência Jurídica ad Literas et Verba. Ano XXVII, vol. 179, set./out. 2014).”. 

“A Turma retomou julgamento de habeas corpus em que se pretende o trancamento, por falta de justa causa, de notícia-crime, instaurada 
no STJ, por requisição do Ministério Público Federal, contra (...). Sustenta o impetrante que a atuação do parquet se fez com base unica-
mente em denúncia anônima, o que violaria o inciso IV do art. 5º da CF (...). O Min. Carlos Britto, em voto-vista, indeferiu o habeas 
corpus por entender que a requisição assentara-se não apenas no documento apócrifo, mas, também, na análise de decisões proferidas pela 
Justiça do Estado do Tocantins, valendo-se, portanto, de outros elementos para chegar à conclusão no sentido da necessidade de melhor escla-
recimento dos fatos. Considerou que os indícios de irregularidades constatados nas referidas decisões judiciais, dado o caráter público destas, 
poderiam ter chegado ao conhecimento do parquet independemente da existência da denúncia anônima, não havendo se falar, por isso, em 
ofensa a direitos à honra, vida privada, imagem ou intimidade do paciente como conseqüência da atuação da Procuradoria-Geral da Repú-
blica. Em seguida, os Ministros Eros Grau, que ratificou seu voto anterior, e Cezar Peluso acompanharam o voto do Min. Marco Auré-
lio, relator, deferindo o writ. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do Min. Sepúlveda Pertence.” Conforme HC 84.827, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Informativo 385). No mesmo sentido: Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, Informativo 387. 

"Delação anônima. Comunicação de fatos graves que teriam sido praticados no âmbito da administração pública. Situações que se revestem, 
em tese, de ilicitude (procedimentos licitatórios supostamente direcionados e alegado pagamento de diárias exorbitantes). A questão da veda-
ção constitucional do anonimato (CF, art. 5º, IV, in fine), em face da necessidade ético-jurídica de investigação de condutas funcionais des-
viantes. Obrigação estatal, que, imposta pelo dever de observância dos postulados da legalidade, da impessoalidade e da moralidade adminis-
trativa (CF, art. 37, caput), torna inderrogável o encargo de apurar comportamentos eventualmente lesivos ao interesse público. Razões de 
interesse social em possível conflito com a exigência de proteção à incolumidade moral das pessoas (CF, art. 5º, X). O direito público subje-
tivo do cidadão ao fiel desempenho, pelos agentes estatais, do dever de probidade constituiria uma limitação externa aos direitos da persona-
lidade? Liberdades em antagonismo. Situação de tensão dialética entre princípios estruturantes da ordem constitucional. Colisão de direitos 
que se resolve, em cada caso ocorrente, mediante ponderação dos valores e interesses em conflito. Considerações doutrinárias. Liminar indefe-
rida." Conforme MS 24.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16/10/02. 

“A Lei 8.443, de 1992, estabelece que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou 
não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, que, quanto 
à autoria da denúncia, será mantido o sigilo: inconstitucionalidade diante do disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da 
Constituição Federal.” Conforme MS 24.405, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23/04/04. 

“Não é verdade, contudo, que o constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judi-
ciário, seja pelo Legislativo. Há hipóteses em que essa acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos. 
Tais tensões dialéticas precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Em síntese, a aplicação do princí-
pio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios cons-
titucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o 
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mencionado princípio da proporcionalidade. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, há de perquirir-se, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, 
isto é, apto para produzir o resultado desejado; necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz; e proporci-
onal em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do prin-
cípio contraposto (‘A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, in Direitos Fundamentais e Controle de Consti-
tucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72). As restrições impostas 
pelo art. 28 da Lei Geral da Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos. Trata-se de limitação específica aos torcedores que compare-
cerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com 
regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O legislador, no caso, a partir de juízo de ponderação, parece ter objetivado 
limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e a atentar não apenas contra o evento em si, mas, principalmente, contra a se-
gurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas ao Estatuto do Torcedor (Lei n. 
10.671/2003) pela Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre ‘medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião das competições esportivas’. Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à li-
berdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas.”, conforme o voto vencedor do Rel. 
Min. Gilmar Mendes, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.136-DF, Plenário do 
STF, julgado em 01/07/2014. Para o Min. Marco Aurélio (vencido): “Ante esse contexto, pergunto: por que não explicitar? Por 
que não conferir interpretação conforme, como preconizado da tribuna, ao preceito, para revelar que a liberdade de expressão, tal como ver-
sada na Carta da República, com a extensão prevista na Carta da República, continua sendo observada, não implicando o § 1º restrição à 
Lei Maior? Penso que é cabível – sem qualquer prejuízo para a grande festa que está sendo a Copa do Mundo –, é aconselhável, porque 
não podemos deixar que permaneça qualquer dúvida, quanto à envergadura maior do artigo 220 da Constituição Federal, a interpretação 
conforme para assentar que, além da ressalva compreendida no preceito, tem-se as demais manifestações não violentas, ainda que não direci-
onadas, de forma direta e concreta, à preservação da dignidade da pessoa humana. Por isso, peço vênia, ao relator, para julgar procedente, 
em parte, o pleito. Aliás, não se buscou fulminar o dispositivo, penso – não vi o pedido final na inicial –, mas dar-se interpretação confor-
me. Acolho esse pleito e dou interpretação conforme ao dispositivo para consignar inconstitucional a interpretação, o alcance que limite a 
manifestação de vontade à defesa da dignidade da pessoa humana. Outras manifestações, bem-vindas, podem ocorrer.” Para o Min. Joa-
quim Barbosa (vencido): “Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão, no âmbito desta Corte, é bastante significati-
vo. E bastaria citar aqui a ADPF nº 130 e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451, que tratou da questão relativa ao 
humor no período eleitoral. Por outro lado, o financiamento público direto e indireto foi uma condição necessária para a realização desse 
evento Copa do Mundo. Não faria sentido limitar o plexo de liberdades constitucionais justamente das pessoas que custearam esse evento. 
Com essas breves considerações, eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente e julgo procedente a ação para dar interpretação conforme 
à Constituição, ao artigo 28, para firmar que o direito à liberdade de expressão não está limitado a assuntos exclusivamente ligados à defe-
sa da dignidade da pessoa humana.”. Dessas ponderações resultou o comentário pragmático do relator: “Na verdade, nós não 
vislumbramos aqui nenhuma restrição que decorresse dessa imposição ou dessa legislação. Essa é a nossa visão. E até se explica, porque, 
nos itens que compõem o artigo 28, nós temos regras que, de fato, são claras, como, por exemplo, essa do inciso V - ‘não entoar xingamen-
tos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos’ -, o que é, muitas vezes, de difícil implementação, mas, aí, sim, o que se quer vedar é 
a manifestação de racismo que, infelizmente, tem ocorrido nos estádios. De fato, é preciso que nós tenhamos também uma certa compreensão 
do que se diz no estádio, que a gente saiba que ali se empregam expressões figuradas. Ao chamar um juiz de ladrão, ninguém, de fato, está 
imputando ao juiz uma dada falta, senão a de que ele errou no lance. É preciso ter essa compreensão, como as vaias e os apupos também di-
rigidos a autoridades, às vezes, de maneira muito mais enfática, a rigor, também não são ofensas de caráter pessoal, elas são apenas mani-
festações de desacordo. Portanto, é preciso ter essa visão. Nós ficamos até com a impressão de que quem escreve, muitas vezes, esses textos, às 
vezes, nunca esteve num estádio, porque está pretendendo limitar. Por isso, o Ministro Barroso falou em norma de forte conteúdo programá-
tico. Mas, pelo menos, a nossa interpretação é a de que, de fato, a norma não... Acho que houve foi uma certa preocupação do legislador, 
diante das restrições impostas, de dizer: veja, nós não estamos suprimindo a liberdade de expressão.”. 

“Com efeito, a Constituição Federal, por intermédio dos arts. 5º, IV e IX, e 220, assegura a livre manifestação do pensamento, insuscetível 
de censura ou licença, isto é, de limitações prévias de conteúdo pelo Estado. São igualmente livres os modos de expressão do pensamento, que 
não se esgotam nos pronunciamentos verbais, também comportando a manifestação escrita, visual, artística ou qualquer outra. As justifica-
tivas político-filosóficas para a proteção constitucional da liberdade de expressão são múltiplas. A rica experiência norteamericana, em que 
se desenvolveu ao grau da excelência o tema das liberdades constitucionais, é fonte adequada de conhecimento a esse respeito. Noticiam 
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JOHN E. NOWAK e RONALD R. ROTUNDA (Constitutional Law. Fourth Edition. Saint Paul: West Publishing Co., 1991, 
p. 940 e seguintes), que o pensamento jurídico dos EUA partiu dos escritos de JOHN MILTON e da teoria utilitarista de JOHN 
STUART MILL – segundo a qual a colisão de opiniões conflitantes ampliaria as chances de atingimento da verdade e do esclarecimento 
público – para formular as justificativas da consagração, na Primeira Emenda à Constituição norteamericana, da liberdade de expressão 
(free speech). Coube ao Juiz OLIVER WENDELL HOLMES, da Suprema Corte dos EUA, no voto dissidente proferido no célebre 
caso Abrams v. United States (250 US 616), afirmar que ‘o melhor teste de veracidade é o poder de uma ideia de obter aceitação na com-
petição do mercado’ (tradução livre do inglês); não caberia ao Estado, mas à livre circulação (free trade) ou ao livre mercado de ideias (mar-
ketplace of ideas) estabelecer qual ideia deveria prevalecer. Afirmou-se também, segundo NOWAK e ROTUNDA (ob. e loc. cits.) o im-
portante papel da liberdade de expressão no fortalecimento do potencial de contribuição individual ao bem-estar da sociedade e, em especial, 
na realização pessoal do indivíduo. Em outras palavras, o exercício da liberdade de expressão se põe como relevante aspecto da autonomia 
do indivíduo, concebida, numa perspectiva kantiana, como o centro da dignidade da pessoa humana. Cuida-se, impende frisar, não apenas 
da autonomia privada do indivíduo, isto é, da autocondução independente da pessoa segundo seus próprios desígnios (o que decerto envolve 
seu livre juízo pessoal a respeito da legitimidade das prescrições da legislação penal a respeito de questões como o consumo de entorpecentes), 
mas também – e sobretudo – da autonomia pública, assim considerada a sua livre inserção no debate público. Especificamente sobre este 
aspecto, não pode haver dúvida de que a liberdade de expressão é crucial para a participação do cidadão no processo democrático. Outros 
dois fundamentos para a liberdade de expressão, intrinsecamente relacionados com o anterior, são indicados pelos constitucionalistas norte-
americanos. A liberdade de expressão também funciona como mecanismo de controle dos abusos do Estado, uma vez que é tênue a linha di-
visória entre a manifestação de pensamento legítima e aquela inadmissível, de modo que, para proteção do discurso legítimo, é recomendável 
que quaisquer expressões de pensamento sejam livres da repressão estatal. Por fim, a liberdade de expressão funcionaria como uma espécie 
de ‘válvula de escape social’. Na formulação do Justice BRANDEIS, da Suprema Corte dos EUA, na concurring opinion proferida no 
caso Whitney v. California, a repressão ao discurso não traz estabilidade pública, antes semeando o ódio e a reação. O discurso proibido 
não é desencorajado, mas escondido, incentivando a conspiração. Todas essas justificativas são claramente aplicáveis ao caso em apreço. In-
dependentemente da posição pessoal de cada um a respeito dos benefícios e dos malefícios do consumo de entorpecentes, o tema não pode ser 
varrido para baixo do tapete. É na esfera pública de debates que se alcançará, dialeticamente, o encaminhamento socialmente aceito quanto 
ao uso de drogas, seja ele qual for.” (...) “O que não se pode admitir é a repressão estatal ao livre exercício da manifestação do pensamento, 
máxime em questões tão candentes como a que ora se examina. Restringir manifestações públicas relacionadas com a reformulação da legis-
lação penal significa subtrair da sociedade civil a possibilidade de, espontaneamente, eleger os temas que devem ser democraticamente subme-
tidos à discussão, conferindo-se ao Estado o despótico papel de organizar a agenda social, definindo o momento e as condições em que as 
ideias serão levadas ao debate. Irrespondível, nesse aspecto, a crítica de OWEN FISS (A Ironia da Liberdade de Expressão: Estado, Re-
gulação e diversidade na Esfera Pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
p. 55-57), que, forte nas lições de ROBERT POST, assinala com precisão: ‘Ao falar do Estado com mediador, Meiklejohn e Kalven tra-
taram a sociedade como se fosse ela um gigantesco encontro em praça pública. Recentemente o Professor Robert Post insistiu que tal visão re-
pousa em última análise em premissas antidemocráticas e criticou esse modo de entender a sociedade. De acordo com Post, enquanto verda-
deiros encontros em praça pública ocorrem a partir de um acordo prévio dos participantes sobre a agenda – às vezes de forma implícita ou 
informal –, tal premissa não pode ser adotada em relação à sociedade civil. Na constante conversação que é a sociedade civil, ninguém nem 
nada está completamente descartado ou fora de cogitação. A sociedade civil, argumentou ele, só pode ser pensada como um encontro em praça 
pública se ela também tiver uma agenda, mas o estabelecimento dessa agenda exigiria uma certa medida de ação ditatorial da parte do Es-
tado, restringindo assim as possibilidades radicalmente democráticas – quase anárquicas – que possam ser cogitadas. Princípios democráti-
cos genuínos, segundo Post, exigem que os cidadãos definam a agenda pública e sejam sempre livres para redefini-la. A noção de um encon-
tro em praça pública pressupõe de fato uma agenda – deve haver algum parâmetro de relevância –, mas agendas, tanto de encontros em pra-
ça pública ou de tipos mais metafóricos, não precisam ser estabelecidas pela ação deliberada dos participantes nem impostas por uma força 
externa, tal como o Estado. Elas podem evoluir organicamente. Em sociedades democráticas sempre há uma agenda estruturando a discus-
são pública – uma semana, proliferação nuclear, na semana seguinte, assistência médica –, embora tal agenda não seja definida por um 
agente ou autoridade particular. A sociedade é mais que um encontro em praça pública, e o Estado significativamente mais que um media-
dor. O Estado é também a corporificação de políticas substantivas individualizadas, e aqueles no controle do poder têm um interesse natural 
em como os debates são resolvidos. Políticos astuciosos podem dizer que estão regulando conteúdo com vistas a enriquecer o debate público e a 
assegurar que o público ouça todos os lados, mas seu propósito pode ser, de fato, determinar o resultado ou promover certas políticas. [...]’ ”, 
conforme p. 15 a 19 do Voto do Min. Luiz Fux na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – nº 
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187 (ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 
15/06/2011. 

É constitucional o direito de manifestação a favor da descriminalização das drogas, conforme Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental – nº 187 (ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da 
República, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. Para o relator: “É importante enfatizar, Senhor Presidente, tal como tive o 
ensejo de assinalar em estudo sobre ‘O Direito Constitucional de Reunião’ (RJTJSP, vol. 54/19-23, 1978, Lex Editora), que a liberda-
de de reunião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das idéias, configurando, por isso mesmo, um precioso ins-
trumento de concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Impõe-se, desse mo-
do, ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade de reunião (de que são 
manifestações expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata), que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temi-
da pelos regimes despóticos ou ditatoriais, que não hesitam em golpeá-la, para asfixiar, desde logo, o direito de protesto, de crítica e de dis-
cordância daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Guardam impressionante atualidade, Senhor Presidente, as palavras que 
RUY BARBOSA, amparado por decisão desta Corte, proferiu, em 12 de abril de 1919, no Teatro Politeama, em Salvador, durante 
campanha presidencial por ele disputada, em conferência cuja realização só se tornou possível em virtude de ‘habeas corpus’ que o Supremo 
Tribunal Federal lhe concedera, tanto em seu favor quanto em benefício de seus correligionários, assegurando-lhes o pleno exercício da liber-
dade de reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, indevidamente cerceados por autoridades estaduais que buscavam impedir 
que o grande político, jurisconsulto e Advogado brasileiro divulgasse a sua mensagem e transmitisse as suas idéias ao povo daquele Estado, 
com o objetivo de conquistar seguidores e de conseguir adesões em prol de sua causa, valendo reproduzir, no ponto, a seguinte passagem da-
quele pronunciamento: (...)” “(...) ‘O direito de reunião não se pronuncia senão congregando acêrca de cada opinião o público dos seus adep-
tos. A liberdade da palavra não se patenteia, senão juntando em tôrno de cada tribuna os que bebem as suas convicções na mesma fonte, as-
sociam os seus serviços no mesmo campo, ou alistam a sua dedicação na mesma bandeira. A igualdade no direito está, para as facções, para 
as idéias, para os indivíduos, no arbítrio, deixado a todos sem restrição, de congregar cada qual os seus correligionários, de juntar cada qual 
os seus comícios, de levantar cada qual o seu apêlo, no lugar da sua conveniência, na ocasião da sua escolha, nas condições do seu agrado, 
mas separadamente, mas distintamente, mas desafrontadamente, cada um, a seu talante, na cidade, na rua, no recinto, que eleger, sem se 
encontrarem, sem se tocarem; porque o contacto, o encontro, a mistura, acabariam, necessàriamente, em atrito, em invasão, em caos.’ (gri-
fei)”. (...) “É importante registrar, Senhor Presidente, nas palavras do saudoso e eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO (‘O Su-
premo Tribunal Federal, esse outro desconhecido’), o caráter de significativa relevância que assumiu o julgamento que venho de mencionar, 
quando da concessão, por esta Suprema Corte, da ordem de ‘habeas corpus’ que garantiu, aos cidadãos da República, no contexto histórico 
das já referidas eleições de 1919, o pleno exercício das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento: ‘Dos longes do 
passado remoto, ligo o Supremo Tribunal Federal às reminiscências de meus 13 anos de idade, na Bahia. Minha velha cidade entrara em 
ebulição com a campanha presidencial de RUI BARBOSA e de EPITÁCIO PESSOA, em 1919. Tombaram gravemente feridos à ba-
la, num comício, MEDEIROS NETTO e SIMÕES FILHO. Pedro LAGO escapou, mas sofreu violências outras dos sicários. As ví-
timas eram amigos políticos e pessoais de meu pai e de meu avô. O meu irmão mais velho, ainda estudante de Direito, trabalhava no jornal 
oposicionista, alvo das ameaças policiais. Tudo isso aqueceu a atmosfera em nossa casa. Aliás, a Bahia toda ardia em febre partidária. Pa-
ra os ruistas, tratava-se dum apostolado cívico e não duma querela de facções. Temia-se pela vida do próprio RUI quando viesse a fim de 
pronunciar a conferência anunciada para breve. Suspeitava-se também do govêrno da República, porque afrontosamente mandara a fôrça fe-
deral desagravar a bandeira do edifício dos Correios, sob pretexto de que recebera ultraje dos partidários do candidato baiano. Nesse clima 
eletrizado, caiu como um raio a notícia de que o Supremo Tribunal Federal concedera a RUI e seus correligionários ordem de ‘habeas cor-
pus’, para que se pudessem locomover, e reunir em comício. Notou-se logo a mudança de atitude da polícia local, que, murcha, abandonou a 
atitude de provocação. RUI desembarcou dum navio e o povo exigiu que o carro fôsse puxado à mão, ladeiras acima, cêrca de 10 km, até o 
bairro da Graça, em meio ao maior delírio da massa que já presenciei. Assisti à saudação que lhe dirigiu, em nome da Bahia, no meio ao 
trajeto, o velho CARNEIRO RIBEIRO, de barbas brancas ao vento. Não se via um soldado, nem um guarda civil nas ruas. Se um se-
abrista tentava provocar incidentes, logo alguém intervinha para ‘não perdermos a razão no Supremo Tribunal’. A população prêsa da 
exaltação partidária mais viva manteve a maior rigorosa ordem, durante dias sem policiamento, a despeito das expansões emocionais. Ouvi, 
sem perder uma palavra, ao lado de meu pai, no Politeama baiano, a longa conferência do maior dos brasileiros, interrompida, de minuto a 
minuto, por tempestades de aplausos. Logo, nos primeiros momentos, Rui entoou um hino ao Supremo Tribunal, que possibilitara a todos o 
exercício do direito de reunião pacífica naquele momento. Rompeu um côro ensurdecedor de vivas à Côrte egrégia. Foi assim que tomei cons-
ciência do Supremo Tribunal Federal e de sua missão de sentinela das liberdades públicas, vinculando-o a imagens imperecíveis na minha 
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memória. E também na minha saudade.’ (grifei) Tais palavras, Senhor Presidente, mostram a reverência e a veneração que RUY, ALI-
OMAR BALEEIRO e os defensores da causa da liberdade sempre dedicaram a esta Suprema Corte, nela reconhecendo o caráter de uma 
instituição essencialmente republicana, fiel depositária do altíssimo mandato constitucional que lhe foi atribuído pelos Fundadores da Repú-
blica, que confiaram, a este Tribunal, a condição eminente de guardião da autoridade, de protetor da intangibilidade e de garante da supre-
macia da Lei Fundamental. As decisões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, pronunciada sob a égide da Constituição republi-
cana de 1891 (HC 4.781/BA, Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, proferida sob a vigente Constituição promulgada em 1988 
(ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) -, bem refletem, ainda que as separe um espaço de tempo de quase um 
século, o mesmo compromisso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liberdades fundamentais que amparam as pessoas 
contra o arbítrio do Estado.”. (...) “A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o espaço, por exce-
lência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocu-
pada pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.”. (...) “A estrutura 
constitucional da liberdade de reunião autoriza que nela se identifiquem, pelo menos, 05 (cinco) elementos que lhe compõem o perfil jurídico: 
a) elemento pessoal: pluralidade de participantes (possuem legitimação ativa ao exercício do direito de reunião os brasileiros e os estrangeiros 
aqui residentes); b) elemento temporal: a reunião é necessariamente transitória, sendo, portanto, descontínua e não permanente, podendo efe-
tuar-se de dia ou de noite; c) elemento intencional: a reunião tem um sentido teleológico, finalisticamente orientado. Objetiva um fim, que é 
comum aos que dela participam; d) elemento espacial: o direito de reunião se projeta sobre uma área territorialmente delimitada. A reunião, 
conforme o lugar em que se realiza, pode ser pública (vias, ruas e logradouros públicos) ou interna (residências particulares, v.g.); e) elemento 
formal: a reunião pressupõe organização e direção, embora precárias. Qualquer que seja a finalidade que motive o encontro ou agrupamento 
de pessoas, não importando se poucas ou muitas, mostra-se essencial que a reunião, para merecer a proteção constitucional, seja pacífica, vale 
dizer, que se realize ‘sem armas’, sem violência ou incitação ao ódio ou à discriminação, cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a 
advertência de PONTES DE MIRANDA (‘Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/604, item 
n. 10, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT), para quem ‘(...) a polícia não pode proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos 
presentes estarem armados. As medidas policiais são contra os que, por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os 
que se acham sem armas. Contra esses, as medidas policiais são contrárias à Constituição e puníveis segundo as leis’ (grifei).” (...) “Isso 
significa que o Estado, para respeitar esse direito fundamental, não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-lhe 
os objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização, ou omitir-se no 
dever de proteger os que a exercem contra aqueles que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre o objeto da própria 
assembléia, passeata ou marcha.”. (...) “É de ressaltar que, em nosso sistema normativo, o direito de reunião pode sofrer, excepcionalmente, 
restrições de ordem jurídica em períodos de crise institucional, desde que utilizados, em caráter extraordinário, os mecanismos constitucionais 
de defesa do Estado, como o estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’) e o estado de sítio (CF, art. 139, IV), que legitimam a utiliza-
ção, pelo Presidente da República, dos denominados poderes de crise, dentre os quais se situa a faculdade de suspender a própria liberdade de 
reunião, ainda que exercida em espaços privados.”. (...) “Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas, líci-
tas, em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-las. Assiste-lhe, apenas, a faculdade de vigiá-
las, para, até mesmo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições, mais do que ilegal, será inconstitucional. É 
dever, portanto, dos organismos policiais, longe dos abusos que têm sido perpetrados pelo aparato estatal repressivo, adotar medidas de prote-
ção aos participantes da reunião, resguardando-os das tentativas de desorganizá-la e protegendo-os dos que a ela se opõem.”. (...) “Legíti-
mos, pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembléia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados, 
em espaços públicos, com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de re-
pressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor alterações na legislação penal pertinente, de formular sugestões concernentes 
ao sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, de promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestan-
tes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da assembléia, passeata ou 
encontro.”. (...) “Tenho sempre enfatizado, nesta Corte, Senhor Presidente, que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a preten-
são do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor idéias ou formular 
propostas que a maioria da coletividade repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, per-
manentemente livre, essencialmente livre.”. (...) “É por isso que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar 
um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à 
livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de 
tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e conside-
ração da própria coletividade. Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos 
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fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a 
presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, para dar, ao art. 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação 
conforme à Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de 
qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos’ (fls. 14 - grifei).”. (p. 2 a 60 do voto 
do relator). Para a Min. Cármen Lúcia: “Não há plural sem contrários, sem diferenças; o pensamento único é próprio das ditadu-
ras; não é próprio das democracias. Por isso, enfatizo também que a praça, como espaço democrático, realiza esses valores que estão no 
preâmbulo da Constituição e que, depois, em suas normas, no corpo normativo constitucional, se tornam direitos fundamentais assegurados e 
que podem e devem ser plenamente exercidos e assegurados, quer pelo Estado-juiz, quer pelo Estado executivo, porque, neste caso, a polícia 
tem sido chamada até para executar ordens judiciais no sentido rigorosamente oposto ao que aqui se tem. Por outro lado, além do pluralis-
mo que funciona exatamente para dar vazão às liberdades e, principalmente, a um conceito que a Constituição brasileira encarece, que é o 
da libertação, a dinâmica da liberdade para transformar não apenas a sociedade, mas para transformar o direito, a fim de que ele seja coe-
rente com o que a sociedade quer num determinado momento, parece-me comportar algo que me preocupa muito hoje, apesar de a Constitui-
ção brasileira tanto enfatizar este princípio da liberdade, que é a tolerância com o diferente e com quem pensa diferente, a capacidade de ou-
vir, ser questionado e ser contra ou a favor. Vivemos um momento em que, com esta ideia que prevaleceu na década passada do pensamento 
único, parece que a tolerância ficou pouco tolerada. E marchas como essa comportam exatamente a ideia de que nós temos que tolerar, ir 
para a praça discutir, e dali se tirar o consenso do que vai ser mantido como direito ou ser um dado transformador do direito. Exatamente 
nesse sentido, portanto, é que acho não haver democracia intolerante; a democracia é generosa, exatamente porque há diversidade de pensa-
mentos e liberdade de ideias, tal como este Supremo Tribunal, em julgamentos da primeira década do século passado, já preconizava, o que, 
aliás, foi mostrado também por Vossa Excelência, Ministro Celso.” O Min. Ricardo Lewandowski destacou a divisão da li-
berdade de manifestação pelo Min. Celso de Mello, em elementos: “Eu gostaria de chamar a atenção dos meus eminentes Cole-
gas para um ponto, dos vários, riquíssimos tópicos desenvolvidos no voto de Sua Excelência, o Ministro Celso de Mello, que mostra a notá-
vel contribuição que este ilustre Membro da Suprema Corte traz para a própria doutrina das liberdades públicas, elaborando um estudo so-
bre o regime jurídico da liberdade de reunião e de manifestação, quando o Ministro Celso, às fls. 17 de seu voto, identifica a estrutura cons-
titucional dessa liberdade fundamental, mostrando que ela é integrada por pelo menos cinco elementos: o elemento pessoal, o elemento tempo-
ral, o elemento intencional, o elemento espacial e o elemento formal. É uma notabilíssima contribuição à doutrina - insisto - do regime das 
liberdades públicas no Brasil. Tenho certeza, um pensamento absolutamente original e certamente antológico do Ministro Celso de Mello, 
que ele nos traz, agora, à consideração.” Para o Min. Marco Aurélio: “A valorização do espaço e do debate públicos assim como a 
afirmação de que a realização do homem ocorre com a participação na vida pública da cidade constituem o que veio a ser rotulado por Ben-
jamim Constant como ‘liberdade dos antigos’. Nesse sentido, a democracia compreende simplesmente a possibilidade de ir a público e emitir 
opiniões sobre os mais diversos assuntos concernentes à vida em sociedade. Embora a versão de democracia de hoje não seja idêntica à adota-
da pelos gregos, citada por Constant, o cerne do que se entende por governo democrático encontra-se, ao menos parcialmente, contido nessa 
ideia de possibilidade de participação pública. E o veículo básico para o exercício desse direito é a prerrogativa de emitir opiniões livremente. 
Entre os autores modernos que debatem a teoria da justiça, Jürgen Habermas edificou uma teoria dos direitos fundamentais com base no 
elemento comunicativo. O autor alemão parte de uma constatação fática para alicerçar a teoria que defende: o fato do pluralismo. O consen-
so ético resultante da homogeneidade que existia nas sociedades pré-industriais não existe mais, de modo que as decisões públicas não podem 
ser justificadas com fundamento nesse acordo global de natureza ética entre os cidadãos. Ao contrário: nas sociedades contemporâneas, os in-
divíduos discordam veementemente sobre um leque variado de assuntos. Nesse ‘mosaico cultural’ que são as sociedades de hoje, a legitimida-
de das normas jurídicas só pode ser extraída do processo de autolegislação levado a efeito pelos próprios cidadãos. Esta é a concepção política 
de Habermas: primazia do processo democrático na construção de um direito legítimo, porque não há mais como recorrer a verdades aprio-
rísticas. Nessa óptica, os direitos fundamentais revelam-se essenciais para que se dê lugar à verdadeira seara pública democrática. Existem 
para garantir a abertura dos espaços comunicativos e a possibilidade de participação geral. São imposições decorrentes do reconhecimento mú-
tuo entre os indivíduos da condição de seres autônomos, livres e iguais, autolegisladores e membros de uma comunidade jurídica comum. Na 
síntese de Cláudio Pereira de Souza Neto, ‘é o próprio diálogo, é a exposição dos argumentos à crítica pública que garante a correção dos 
resultados, e não os compromissos éticos dos sujeitos. A democracia deliberativa representa, desse modo, uma aplicação da ética do discurso 
no campo político’. Trata-se de uma concepção procedimental dos direitos fundamentais capaz de conciliá-los com o princípio democrático. A 
proteção dos espaços públicos de comunicação, instrumentalizada – é realmente um instrumento – pelo princípio da liberdade de expressão, 
assume papel preponderante, pois somente com tal garantia o Direito será produzido de forma legítima. Esse é o pressuposto da democracia 
deliberativa, assim definida ‘como uma forma de governo no qual cidadãos livres e iguais e seus representantes, logicamente, justificam deci-
sões em um processo no qual eles dão uns aos outros razões que são mutuamente aceitáveis e acessíveis pela generalidade dos partícipes, com 
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o objetivo de alcançar conclusões que são vinculantes para os cidadãos presentes, mas abertas – sempre abertas – a modificações no futuro’. 
Por tais razões, a primeira medida de todo governo despótico é obstruir os canais livres de circulação de ideias. É o primeiro sintoma da fa-
lência da democracia. A defesa da liberdade de expressão também pode ser fundamentada na autonomia individual do ser humano. Ao ex-
pressar publicamente opiniões e pensamentos próprios, o indivíduo vale-se da liberdade como instrumento para o desenvolvimento da persona-
lidade. Mesmo quando a adesão coletiva se revela improvável, a simples possibilidade de proclamar publicamente certas ideias corresponde a 
um ideal de realização pessoal e de demarcação do campo da individualidade. Caso contrário, o direito à autodeterminação estaria violado 
com a ingerência estatal, solapando-se um dos atributos da dignidade da pessoa humana.”. 

Vide o Art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Especializada Inte-
ramericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 (Pacto de São José da 
Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda 
pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e 
idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer ou-
tro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabi-
lidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: (a). o respeito aos direitos ou à reputação 
das demais pessoas; ou (b). a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restrin-
gir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de fre-
qüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obs-
tar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusi-
vo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.”. 

“The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, 
under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the 
individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far 
greater than could be inflicted by mere bodily injury.”, conforme o clássico artigo “The Right to Privacy”, por Samuel D. War-
ren e Louis D. Brandeis, publicado em Harvard Law Review, v. 4, n. 5, dez. 15, 1890, p. 193-220. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/1321160?origin=JSTOR-pdf. Acesso em 24 de outubro de 2017. 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem; 2 

(2) Art. 5º, V: 
“(...) ninguém é ingênuo ou alienado ao ponto de não admitir que profissionais e órgãos de imprensa ainda estão sujei-
tos, sim, àquelas vicissitudes que Rui Barbosa tão bem denunciou com estas palavras, na conhecida monografia ‘A Im-
prensa e o Dever da Verdade’ (prefaciada, justamente, e com pena de mestre, pelo citado jurista Manuel Alceu Affon-
so Ferreira): ‘Em quatro palavras se poderá encartar uma calúnia. Mas pode ser que a demonstração da falsidade não caiba toda num 
discurso. Uma só proposição dará, talvez, para se verter no espírito humano um erro tremendo. Mas uma vez lançado ao mundo, sabe 
Deus que de contestações, raciocínios e debates se não cansariam, porventura, ainda assim, debalde, em lhe dar combate’ (p. 27, Editora 
Papagaio, ano de 2004).”, cf. voto do Rel. Min. Carlos Britto, na ADPF 130/DF, Pleno STF, Argte. Partido Democrá-
tico Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 31. 

O Plenário do STF julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF 
(ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada em 
10/06/2015, proposta para questionar os arts. 20 e 21 do Código Civil “para dar interpretação conforme à Constituição aos ar-
tigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 
literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
de pessoas falecidas).”. O julgamento foi precedido de audiência pública, cujos vídeos estão disponíveis em: 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47snMTqOO3vtRdit5BeN6QVj, acesso em 25/10/2007. Para a 
Relatora: “Este é um julgamento sobre o direito à palavra e a liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silêncio humano. Às vezes desu-
mano. Por isso, a Constituição da República e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, garantem co-
mo núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz essencialmente pela palavra.” (...) “Na ciranda de roda da mi-
nha infância, alguém ficava no centro gritando: ‘cala a boca já morreu, quem manda em minha boca sou eu’. O tempo ensinou-me que era 
uma musiquinha, não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem, por direito, não é senhor do 
seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “A Constituição da República declara fundamental a liberdade de pensamen-
to e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica e cultural. Também garante a inviolabilidade da intimidade (a essência res-
guardada de cada um), da privacidade (o que não se pretende viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem recai a escolha), da 
honra (que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam as ações de cada um e fazem a pessoa reconhecida, para o 
que se precisa da liberdade) e da imagem (construída a partir da livre escolha do que se quer ser). Se houver ofensa – o que pode acontecer, 
pelas características humanas –, o autor haverá de responder por essa transgressão, na forma constitucionalmente traçada, pela indenização 
reparadora ou outra forma prevista em lei.” (...) “O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os arts. 20 e 21 
do Código Civil, para os quais se pede interpretação conforme à Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias 
ou audiovisuais independentemente da autorização prévia, somente podem ser tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema ju-
rídico se afastada aquela exigência para o tema específico. Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é 
experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indeniza-
ção a ser fixada segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a 
Constituição, amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.” (...) “Por isso, considerando que: a) a 
Constituição da República assegura como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade inte-
lectual, artística, literária, científica, cultural; b) a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreen-
de o direito de informar, de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica, para o que a biografia compõe fonte inarre-
dável e fecunda; c) a Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Es-
tado ou por particular sobre o direito de outrem; d) a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra 
e da dignidade da pessoa, estabelecendo a consequência do descumprimento dessa norma pela definição da reparação de contrariedade a ela 
por indenização a ser definida; e e) norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que 
sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente 
permitida, o que impõe se busque a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder persistir 
no sistema jurídico; Voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme à 
Constituição da República aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, a) em consonância com os direitos fundamentais 
à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biogra-
fada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária autori-
zação de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas);” (...) “Quem, por direito, não é senhor 
do seu dizer não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “Atualmente, doutrina e jurisprudência reconhecem que a eficácia dos direi-
tos fundamentais espraia-se nas relações entre particulares. Diversamente dos primeiros momentos do Estado moderno, no qual, sendo o ente 
estatal o principal agressor a direitos fundamentais, contra ele se opunham as normas garantidoras desses direitos, hoje não é permitido pen-
sar que somente o Estado é fonte de ofensa ao acervo jurídico essencial de alguém. O particular não pode se substituir ao Estado na condi-
ção de deter o poder sobre outro a ponto de cercear ou anular direitos fundamentais.” (...) “Por isso a eficácia dos direitos fundamentais é ti-
da como extensiva ao Estado e também aos particulares, que não podem atuar em desrespeito às garantias estabelecidas pelo sistema consti-
tucional.” (...) “67. A biografia autorizada não está proibida. A não autorizada também não. Não se há de imaginar, porém, que a me-
mória seja perfeita. A memória é enganosa. A autobiografia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E não se escuta o que 
não é de agrado.” (...) “A pesquisa histórica depende das biografias. É da vida e com as vidas que se estruturam as sociedades. Sociedade é 
todo composto de vidas singulares, mas que se erguem como esteios estruturadores das instituições e construtores de catedrais e capelas de gen-
tes, ideias e costumes.” (...) “A autorização prevista na legislação civilista talvez tenha sido pretensão de se constituir em proteção jurídica 
asseguradora da inviolabilidade constitucionalmente prevista e sem a qual o rol de direitos fundamentais não tem plena eficácia relativamen-
te ao Estado e aos particulares. Não há, entretanto, como compatibilizar o que o direito garante como liberdade, assegurando a plena ex-
pressão, proibindo expressa e taxativamente qualquer forma de censura, definindo como direito fundamental a inviolabilidade da intimida-
de, da privacidade, da honra e da privacidade e, para descumprimento dessa norma, prescrevendo a forma indenizatória de reparação, e 
norma de hierarquia inferior pela qual fixada regra para o exercício dessa liberdade, iniciando-se com a ressalva ‘salvo se autorizadas’.” 
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(...) “69. Nem se afirme alterar a interpretação do direito a circunstância de a proteção da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, 
da honra e da imagem ser agravada pela circunstância de se buscarem fins comerciais com a comercialização da obra biográfica. Escreve-se 
para ser lido. E livro é produto de comércio. Logo, o que se está a obtemperar não é importante para o deslinde da questão relativa à inter-
pretação da matéria. O mesmo dá-se com a obra audiovisual. Produção cinematográfica é comercializável. E comércio faz-se com paga pela 
prestação do serviço. Corre-se o risco de haver abusos, de se produzirem escritos ou obras audiovisuais para divulgação com o intuito exclusi-
vo de se obterem ganhos espúrios pela amostragem da vida de pessoas com detalhes que não guardam qualquer traço de interesse público.” 
(...) “Pode-se afirmar que o mal tem mais força de ser acreditado. Se o homem prefere acreditar no pior, não há remédio para crenças tais. 
Faço direito, não faço milagre.” (...) “74. A Constituição da República assegura as liberdades de maneira ampla. Não pode ser anulada 
por outra norma constitucional, por emenda tendente a abolir direitos fundamentais (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hie-
rarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, a in-
violabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem.”.  O Min. Luís Roberto Barroso, louvado por sua mani-
festação, pelos Mins. Luiz Fux, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, asseverou: “14. Este lugar privilegiado que a ex-
pressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua 
proteção, entre os quais se destacam cinco principais. O primeiro diz respeito à função essencial que a liberdade de expressão desempenha 
para a democracia. De fato, o amplo fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito constituem pré-requisitos 
indispensáveis para a tomada de decisões pela coletividade e para o autogoverno democrático. A segunda justificação é a própria dignidade 
humana. A possibilidade de os indivíduos exprimirem de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, assim como de terem 
acesso às ideias, preferências e visões de mundo dos demais é essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização 
existencial dos indivíduos, consistindo, assim, em uma emanação da sua dignidade. 15. Uma terceira função atribuída à livre discussão e 
contraposição de ideias é o processo coletivo de busca da verdade. De acordo com essa concepção, toda intervenção no sentido de silenciar uma 
opinião, ainda que ruim ou incorreta, seria perniciosa, pois é na colisão com opiniões erradas que é possível reconhecer a ‘verdade’ ou as me-
lhores posições. O quarto fundamento da proteção privilegiada da liberdade de expressão está atrelada à sua função instrumental para o 
exercício e o pleno gozo dos demais direitos fundamentais. A quinta e última justificação teórica se refere à preservação da cultura e história 
da sociedade. As liberdades comunicativas constituem claramente uma condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a forma-
ção e preservação do patrimônio cultural de uma nação. 16. Por fim, além dos fundamentos filosóficos, há uma importante razão de ordem 
histórica para a atribuição de uma posição preferencial às liberdades expressivas: o temor da censura.” (...) “44. Por fim, uma vez que as 
informações sejam obtidas por meio lícito e sejam verdadeiras (ou não sabidamente falsas), não haveria ilicitude na divulgação, tampouco de-
ver de compensar por um suposto uso comercial da ‘imagem’ alheia. Não parece que o conhecimento sobre determinados eventos da vida de 
uma pessoa seja um patrimônio suscetível de apropriação privada. Embora esse conhecimento possa ser vertido em uma obra de interesse co-
mercial, isso não significa que a pessoa retratada seja dona da sua notoriedade.”. Disse a Min. Rosa Weber: “A sujeição da publicação 
de obra de caráter biográfico à prévia autorização ou licença da pessoa biografada e de outras pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de 
seus familiares no caso de pessoas falecidas) aniquila a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de expressão da atividade in-
telectual, artística e científica e de informação, golpeadas em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e a autorização ou licença, de 
outro, são conceitos excludentes. A Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberda-
des de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atuem no sentido 
de delinear o seu conteúdo. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. 
Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. […] O fato de a publicação adotar 
uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante. […] Os tribunais não devem ignorar o fato 
de que, se os jornais não publicarem informações em que o público está interessado, haverá menos jornais publicados, o que não atenderá ao 
interesse público.’”. (...) “Além de inconstitucional, a exegese dos arts. 20 e 21 do Código Civil segundo a qual é vedada a publicação sem 
autorização do biografado ou de seus familiares, é exemplo do tipo de regra que direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, 
manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida.”. O Min. Dias Toffoli, 
lembrando seu voto na ADI 2404 (Classificação Indicativa), afirmou: “Veja-se, pois, que a exigência, de forma geral e abstra-
ta, de autorização do biografado para a publicação de obra biográfica traria uma série de consequências negativas para a produção biográfi-
ca no Brasil, interferindo não só na quantidade de obras dessa natureza circulando no mercado, as quais possuem inegável valor histórico e 
cultural, como na fidedignidade desses relatos. Ora, o pleno desenvolvimento da democracia pressupõe a liberdade de manifestação de pensa-
mento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, como forma de viabilizar a manutenção de uma socieda-
de plural, na qual diferentes ideais e opiniões, muitas delas absolutamente antagônicas, possam tomar parte no debate público, atuando na 
formação de dissensos, os quais são da essência do regime democrático. É o que observa Guilherme Gouvêa Pícolo, ao se referir a um estado 
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democrático de direito ideal: ‘A política, num Estado Democrático de Direito ideal, é uma construção possível apenas pela articulação inter-
humana, pavimentada por meio de um processo sucessivo de proposições e debates, que levam ao confronto de valores, e mais adiante, à jus-
taposição ou harmonização dos interesses a serem impressos por instrumentos legítimos de poder. A crítica e a oposição, livremente externa-
das, são pré-requisitos do pluralismo político, baluarte do jogo democrático e fundamento do raciocínio dialético’ (PÍCOLO, Guilherme 
Gouvêa. Direito de Livre Expressão vs Direito à honra, vida privada e intimidade. Ciência Jurídica ad Literas et Verba. Ano XXVII, 
vol. 179, set./out. 2014).”. 

 “A simples reprodução, pela imprensa, de acusação de mau uso de verbas públicas, prática de nepotismo e tráfico de influência, objeto de 
representação devidamente formulada perante o TST por federação de sindicatos, não constitui abuso de direito. Dano moral indevido.” 
(RE 208.685, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22/08/03). 

A Lei de Imprensa (Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967) foi julgada não recebida e não compatível com a Constituição 
pelo STF, na ADPF nº 130, Relator: Min. Carlos Britto, Data de Julgamento: 30/04/2009, Tribunal Pleno. 

Vide “O STF e a regulação dos meios de comunicação social: a metalinguagem adotada pela Corte na decisão da 
ADPF 130/DF”, por Oona de Oliveira Cajú, in Revista de Direito, Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 9, n. 
1, p. 93-124, maio de 2017. Disponível em: 
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=article&op=view&path%5B%5D=214&path%5B%5D
=191. Acesso em 27 de outubro de 2017. 

A Lei Eleitoral nº 9504/97, em seu arts. 58 e 58-A tratam do direito de resposta no processo eleitoral. 

Vide a Resolução TSE nº 20675 de 29/06/2000: “Propaganda eleitoral. Ofensa. Terceiros. Direito de resposta. Prazo. Compe-
tência. Lei n° 9.504/97. Lei n° 5.250/67. 1. Compete à Justiça Eleitoral examinar apenas os pedidos de direito de resposta formulados 
por terceiro em relação ao que veiculado no horário eleitoral gratuito, sendo, nesses casos, observados os prazos do art. 58 da Lei n° 9.504, 
de 1997. 2. Quando o terceiro se considerar atingido por ofensa realizada no curso de programação normal das emissoras de rádio e televi-
são ou veiculado por órgão da imprensa escrita, deverá observar os procedimentos previstos na Lei n° 5.250/67.”. (Consulta n.º 651, 
Rel. Min. Costa Porto. Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=651&proc
essoClasse=CTA&decisaoData=20000629&decisaoNumero=20675. Acesso em 01 de outubro de 2015). 

“É nessa ambiência que proponho a avaliação da observância dos limites do exercício das liberdades constitucionais, enfatizando que, nesta 
ocasião, não se está aqui a implementar juízo moral frente ao conteúdo das publicações imputadas ao paciente. Descabe ao Poder Judiciário, 
na minha ótica, censurar, por razões estritamente metajurídicas, manifestações de pensamento. Como bem observado pelo então Chefe do 
Poder Judiciário da Inglaterra, Karry K. Woolf, os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto  (LEWIS, Antony. Li-
berdade para as ideias que odiamos: uma biografia da Primeira Emenda à Constituição americana. Trad. Rosana Nucci. São Paulo: 
Aracati. 2011, p. 99). Assim, eventual infelicidade de declarações e explicitações escapa do espectro de atuação do Estado-Juiz.”, con-
forme voto do Rel. Min. Edson Fachin (p. 11), no Recurso Ordinário em Habeas Corpus Nº 134.682-BA, Primeira 
Turma do STF, julgado em 29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. Ministério Público Federal, por maioria, vencido o 
Min. Luiz Fux. 

Sobre discurso de ódio (“hate speech”), vide a manifestação do Min. Luís Roberto Barroso (p. 33 do acórdão), no Re-
curso Ordinário em Habeas Corpus Nº 134.682-BA, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma do STF, julgado em 
29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. Ministério Público Federal, por maioria, vencido o Min. Luiz Fux: “Penso que o 
único e grande limite à liberdade de expressão, como lembrou o Ministro Luiz Fux, está na questão do hate speech, ou seja, as manifesta-
ções de ódio, sobretudo, penso eu, quando dirigidas a grupos vulneráveis - portanto, negros, homossexuais -, e aí acho que acende uma liber-
dade amarela, mesmo no caráter preferencial o qual penso que tem a liberdade de expressão.”. (...) “Portanto, estou, igualmente ao Relator, 
dando provimento a este recurso. Não acho, pelo contrário, acho que são oportunas e relevantes as observações do Ministro Luiz Fux neste 
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caso. Apenas, como penso que a exceção do hate speech deve proteger grupos vulneráveis, que aqui não vislumbrei, por essa razão, não estou 
acompanhando Sua Excelência, e sim o Relator.”. 

Vide o Art. 14 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Especializada Inte-
ramericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 (Pacto de São José da 
Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 14.  Direito de retificação ou resposta. 1. Toda pessoa 
atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao 
público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 2. Em ne-
nhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. 3. Para a efetiva proteção da 
honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável que 
não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial.”. 

Para um amplo Painel sobre regulação da liberdade de expressão (direito de resposta) e pluralismo, vide “Revolução, 
morte e garantia de direitos: nas Américas e além”, por “Ángel R. Oquendo, in Cadernos Adenauer, Rio de Janeiro, 
ano XVIII, n.1, 2017, p. 59-104. Disponivel em: http://www.kas.de/wf/doc/23074-1442-5-30.pdf. Acesso em 21 de 
novembro de 2017. 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercí-
cio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 3 

(3) Art. 5º, VI: 
“2. Também não assiste razão jurídica à alegação de prescrição. Com efeito, a Constituição (art. 5°, XLII) reconhece que o delito de ra-
cismo não se sujeita à referida causa de extinção de punibilidade, deixando, todavia, de precisar quais condutas configuram a infração penal 
em comento. Nessa medida, o legislador ordinário, de acordo com sua liberdade de conformação, tipificou (art. 20, Lei 7.716/89), em es-
trutura única, a conduta de ‘praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. ’ 
Tal proceder ainda é compatível com a jurisprudência desta Corte. No cognominado caso Ellwanger, o Tribunal enfrentou a questão atinen-
te à imprescritibilidade de suposta conduta preconceituosa voltada à comunidade judaica. Na ocasião, assentou-se que ‘com a definição e o 
mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, 
altura, pêlos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana’, de modo que ‘a divisão dos 
seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social.’ (HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA AL-
VES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, grifei). Na mesma oportu-
nidade, esclareceu o eminente Ministro Gilmar Mendes (grifei): ‘Todos os elementos em discussão no presente processo, levam-me à convicção 
de que o racismo, enquanto fenômeno social e histórico complexo, não pode ter o seu conceito jurídico delineado a partir do referencial raça. 
Cuida-se aqui de um conceito pseudo-científico, notoriamente superado. Não estão superadas, porém, as manifestações racistas aqui entendi-
das como aquelas manifestações discriminatórias assentes em referências de índole racial (cor, religião, aspectos étnicos, nacionalidade, etc.).’ 
De tal modo, o legislador selecionou o aspecto religioso como característica político-social, em tese, apta a perfectibilizar a hipótese incrimina-
dora, razão pela qual a regência segundo o estatuto da imprescritibilidade é inafastável.”, conforme voto do Rel. Min. Edson Fa-
chin (p. 9-10), no Recurso Ordinário em Habeas Corpus Nº 134.682-BA, Primeira Turma do STF, julgado em 
29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. Ministério Público Federal, por maioria, vencido o Min. Luiz Fux. 

“A liberdade religiosa, por sua vez, abrange o livre exercício de consciência, crença e culto. Ou seja, alcança a escolha de convicções, de optar, 
ou não, por determinada religião, de empreender proselitismo e de explicitação de atos próprios de religiosidade. A esse respeito, colaciono es-
cólio doutrinário: ‘A liberdade de consciência consiste essencialmente na liberdade de opção, de convicções e de valores, ou seja, a faculdade de 
escolher os próprios padrões de valoração ética ou moral da conduta própria ou alheia. A liberdade de religião é a liberdade de adotar ou 
não uma religião, de escolher uma determinada religião, de fazer proselitismo num ou noutro sentido, de não ser prejudicado por qualquer 
posição ou atitude religiosa ou antirreligiosa. A liberdade de culto é somente uma dimensão da liberdade religiosa dos crentes, compreendendo 
o direito individual ou coletivo de praticar os atos externos de veneração próprios de uma determinada religião. ’ (GOMES CANOTI-
LHO, JJ. Moreira, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. 1. 1ed. Brasileira. São Paulo. 2007. p. 609, grifei). 
Como se vê, a proteção à liberdade religiosa não se limita à crença, irradiando-se sobre condutas religiosas exteriores: ‘(...) a liberdade religi-
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osa não seria adequadamente tutelada se admitisse uma tão estrita como simplificadora bipolaridade entre crença (blief) e conduta (action), 
que resultasse numa generosa proteção da primeira e na desvalorização da segunda.  (MACHADO, Jônatas. Liberdade Religiosa numa 
comunidade constitucional inclusiva. Coimba: Coimbra Editora, 1996. p 222, grifei). E ainda: ‘(...) a liberdade de conduta religiosa, em 
um ambiente constitucional de liberdade, integra o núcleo duro da própria ideia de liberdade religiosa. ’ (TAVARES, André Ramos. O 
direito fundamental ao discurso religioso: divulgação da fé, proselitismo e evangelização. Disponível em 
http://www.cjlp.org/direito_fundamental_discurso_religioso.html, acesso em 20.10.2016, grifei). Assim, a liberdade de expressão funcio-
na como condição de tutela efetiva da liberdade religiosa, assegurando-se, em tal medida, a explicitação de compreensões religiosas do indiví-
duo e atuações conforme a crença. Caso contrário, ao invés de verdadeira liberdade, terse-ia mera indiferença religiosa, o que não se conforma 
com a envergadura constitucional da matéria.”. (...) “O proselitismo, portanto, ainda que acarrete incômodas comparações religiosas, não 
materializa, por si só, o espaço normativo dedicado à incriminação de condutas preconceituosas. Referida ação constitui não apenas desdo-
bramento da liberdade de expressão religiosa, mas, mais que isso, figura como núcleo essencial desse direito, de modo que negar sua prática 
configuraria, inafastavelmente, excessiva restrição às liberdades constitucionais.”. (...) “Segundo Norberto Bobbio, em clássica obra, a desi-
gualação desemboca em discriminação na hipótese em que ultrapassa, de forma cumulativa, três etapas. A primeira delas, relaciona-se a um 
juízo cognitivo em que se reconhecem as diferenças entre os indivíduos: ‘(...) isto é, na constatação da diversidade entre homem e homem, en-
tre grupo e grupo. Num juízo de fato deste gênero, não há nada de reprovável: os homens são de fato diferentes entre si. Da constatação de 
que os homens são desiguais, ainda não decorre um juízo discriminante.’ (BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora 
Unesp, 2000, p. 108, grifei). Já na segunda, implementa-se um juízo valorativo direcionado à hierarquização: ‘O juízo discriminante ne-
cessita de um juízo ulterior, desta vez, não mais de fato, mas de valor: ou seja, necessita que, dos dois grupos diversos, um seja considerado 
bom e o outro mau, ou que um seja considerado civilizado e o outro bárbaro, um superior (em dotes intelectuais, em virtudes morais, etc) e o 
outro inferior. Compreende-se muito bem que uma coisa é dizer que dois indivíduos ou grupos são diferentes, tratando-se de uma mera cons-
tatação de fato que pode ser sustentada por dados objetivos, outra coisa é dizer que o primeiro é superior ao segundo.’ (BOBBIO, Norberto. 
Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108, grifei). Na hipótese de discursos religiosos, a comparação entre crenças e a 
ocorrência de explicitações de qual é a mais adequada entre elas é da essencialidade da liberdade de expressão religiosa. Por fim, a terceira e 
indispensável fase consiste em um juízo em que se exterioriza a necessidade ou legitimidade de exploração, escravização ou eliminação do in-
divíduo ou grupo tido como inferior: ‘Para que a discriminação libere todas as suas consequências negativas, não basta que um grupo, com 
base num juízo de valor, afirme ser superior ao outro. Pode-se muito bem pensar num indivíduo que se considere superior ao outro mas não 
extraia de modo algum deste juízo a consequência de que é seu dever escravizá-lo, explorá-lo ou até mesmo eliminá-lo.’ (BOBBIO, Norber-
to. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108, grifei). Hodiernamente, possível compreender que essa terceira fase se 
contenta com o juízo de, sob qualquer aspecto, violar a dignidade humana dos praticantes de determinada religião, forte na dimensão que se 
tem conferido ao aludido fundamento da República. Assim, não apenas a finalidade de eliminação, mas também o intuito de supressão ou 
redução de direitos fundamentais sob razões religiosas já configura, em si, conduta discriminatória e, nessa medida, não albergada pela 
Constituição e sujeita, em tese, à censura penal. Necessário, portanto, precisar o sentido de exploração e eliminação, que, nas palavras de 
Bobbio, relaciona-se à avaliação de que o suposto superior detém o dever e, ao mesmo tempo, a prerrogativa de subjugar o indivíduo conside-
rado inferior: ‘(...) com base precisamente no juízo de que uma raça é superior e a outra inferior, sustenta que a primeira deve comandar, a 
segunda obedecer, a primeira dominar, a outra ser subjugada, a primeira viver, a outra morrer. Da relação superior-inferior podem derivar 
tanto a concepção de que o superior tem o dever de ajudar o inferior a alcançar um nível mais alto de bem-estar e civilização, quanto à con-
cepção de que o superior tem o direito de suprimir o inferior’. (…) ‘Somente quando a diversidade leva a este segundo modo de conceber a re-
lação entre superior e inferior é que se pode falar corretamente de uma verdadeira discriminação, com todas as aberrações dela decorrentes.’ 
(BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 109, grifei) Já nas hipóteses em que se reconhece que 
cabe ao pretenso superior prestar auxílio ao considerado inferior, verifica-se a presença tão somente das primeiras etapas (cognitivas e valora-
tivas, mas não a terceira que legitimaria a dominação), de modo que, nesses casos, não se cogita de conduta discriminatória apta a desafiar a 
reprimenda penal. Na mesma direção: ‘O embate religioso, invariavelmente, envolve esta concepção de que determinada religião ou igreja há 
de ajudar o terceiro a alcançar um nível mais alto de bem-estar, de salvação. Esta é a pedra angular, por exemplo, do cristianismo, presente 
na sua missão de evangelizar (tema já desenvolvido neste presente artigo), reputada como um dever, mas não apenas do cristianismo. Esta 
conduta, contudo, não implica discriminação. Apenas a concepção de que o superior tem o direito de suprimir o inferior (que só pode ser veri-
ficada adequadamente em cada caso concreto e que não se manifesta no caso em apreço) é que enseja prática discriminatória, a ser, por con-
seguinte, considerada legalmente (penalmente) censurável.’ (TAVARES, André Ramos. O direito fundamental ao discurso religioso: di-
vulgação da fé, proselitismo e evangelização. Disponível em http://www.cjlp.org/direito_fundamental_discurso_religioso.html, acesso em 
20.10.2016, grifei) Ou seja, o discurso proselitista associa-se ao dever de auxílio a adeptos de outras religiões, vistas como equivocadas. Ob-
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jetiva-se assegurar que o outro alcance o mesmo nível moral em que o agente se vê inserido. O discurso que persegue alcançar, pela fé, adeptos 
de outras fés, não se qualifica intrinsecamente como discriminatório. Sendo assim, no embate entre religiões, a tolerância é medida a partir 
dos métodos de persuasão (e não imposição) empregados. Nessa direção, no contexto religioso, a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos 
de violência ou que atinjam diretamente a dignidade humana, não destoa das balizas da tolerância. Também descabe potencializar o prose-
litismo, por si, para fins de reconhecimento de realização de uma espécie de guerra santa, mantida com base em discurso odioso, tampouco 
para legitimar atos de violência ou perseguição aptos a macular a dignidade humana.”. (...) “Sendo assim, a afirmação de superioridade di-
recionada à realização de um suposto ‘resgate’ ou ‘salvação’, apesar de indiscutivelmente preconceituosa, intolerante, pedante e prepotente, en-
contra guarida na liberdade de expressão religiosa e, em tal dimensão, não preenche o âmbito proibitivo da norma penal incriminadora.”, 
conforme voto do Rel. Min. Edson Fachin (p. 12 e seguintes), no Recurso Ordinário em Habeas Corpus Nº 
134.682-BA, Primeira Turma do STF, julgado em 29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. Ministério Público Federal, 
por maioria, vencido o Min. Luiz Fux. 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva;  
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófi-
ca ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura4 ou licença; 5 

(4) Art. 5º, IX (censura): 
Sobre o conceito de censura, vide o voto da Rel. Min. Cármen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada 
procedente, por unanimidade, pelo Plenário do STF, em 10/06/2015: “29. Censura é forma de controle da informação: al-
guém, não o autor do pensamento e do que quer se expressar, impede a produção, a circulação ou a divulgação do pensamento ou, se obra 
artística, do sentimento. Controla-se a palavra ou a forma de expressão do outro. Pode-se afirmar que se controla o outro. Alguém – o cen-
sor – faz-se senhor não apenas da expressão do pensamento ou do sentimento de alguém, mas também – o que é mais – controla o acervo de 
informação que se pode passar a outros.”. (...) “32. A cultura do politicamente correto, expressão adotada desde a década de 80 do séc. 
XX, significando políticas tendentes a tornar a linguagem neutra para se evitar ofensa a pessoas ou grupos sociais discriminados historica-
mente, também vem sendo levada ao paroxismo, passando a constituir forma de censura da expressão. Adotam-se formas de censura implí-
cita e particular, exercida de forma a tolher ou a esvaziar o direito à liberdade de expressão. Com o politicamente correto, adotam-se formas 
de censura que mitigam ou dificultam o pluralismo ao qual a liberdade pessoal conduz, porque a censura, estatal ou particular, introduz o 
medo de não ser bem acolhido no grupo social. O medo e a vergonha fragilizam o ser humano em sua dignidade. Sem dignidade, não se res-
guarda a identidade, que faz cada ser único em sua humanidade insubstituível. Não se banem apenas ideias e pessoas. A censura cala a 
pessoa, a alma, a alegria, o sonho que se põe em expressão para se tornar ideia, que se pode converter em ação, que se pode tornar destino. 
Do Índex da Igreja Católica ao McCartismo nos Estados Unidos, de Giordano Bruno ao affaire Charlie Hebdo, dois são os atributos da 
censura estatal ou particular: a intolerância à diferença e à sobranceria de uma em relação à outra pessoa, sobre a qual se pretende exercer o 
poder. 33. Conjugada com o direito à liberdade de expressão, a vedação a qualquer forma de censura exsurge como corolário lógico e impera-
tivo.”.  

É constitucional a proibição do art. 70 da Lei Nº 8713/93, dirigida às emissoras de rádio e televisão, para impedir a 
transmissão de programas em que candidatos a cargos eletivos sejam apresentadores ou comentaristas, bem como de 
programas cujo nome seja o nome do candidato a cargo eletivo, conforme MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DI-
RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1062-0 DF, relator: Ministro Sydney Sanches, reqte.: Partido da 
Frente Liberal – PFL, Tribunal Pleno do STF, data de julgamento: 25/05/1994, publicação: DJ 01-07-1994: “14. Não 
se trata ai de mais uma condição de elegibilidade, imposta pela lei ordinária, nem de mais uma hipótese de inelegibilidade, por ela criada. 
15. Cuida-se, na verdade, de norma destinada a impedir que, durante a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, o candidato, apresen-
tador ou comentarista de programa veiculado por esses meios de comunicação com o público, se coloque, nesse ponto, era posição de nítida 
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vantagem em relação aos candidatos, que só terão acesso ao público, por esses meios, nos horários e com as restrições a que se referem as 
normas especificas da mesma Lei nº 8.713/93 (artigos 59 a 62, 66 e seguintes). 16. Visam, em substância, as normas impugnadas, a 
evitar a quebra do princípio da isonomia entre candidatos a um mesmo pleito. 17. E não pode haver dúvida a respeito da grande vantagem 
que têm os candidatos, não restritos aos horários gratuitos, pela comunicação, que o exercício da profissão, de apresentador de programa de 
rádio e televisão, lhes propicia, diante do grande público.” (...) “20. Enfim, foi para atender à necessidade de um tratamento igualitário en-
tre os candidatos, que as normas impugnadas impuseram o afastamento daqueles que, por outra forma, poderiam alcançar horários de co-
municação muito mais amplos, diante dos eleitores, ou seja, dos rádio-ouvintes e tele-expectadores. 21. Não vejo manifesto, em tais normas, 
o vício de inconstitucionalidade formal ou material, senão, a um primeiro exame, observância de princípio da isonomia, entre candidatos, 
durante a campanha eleitoral, pelo rádio e pela televisão. 22. Também não me parece violado, pelas normas em questão, o disposto no inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, segundo o qual ‘é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica-
ções profissionais que a lei estabelecer. ’ 23. As normas referidas não impedem o exercício do trabalho. Apenas impedem que, pelo exercício 
do trabalho, se quebre o princípio da igualdade entre os candidatos a um mesmo pleito.”.  

(5) Art. 5º, IX (b): 
A constitucionalidade dessas regras da Lei 6015/73 foi incidentalmente reconhecida pelo Plenário do STF, tanto no 
acórdão da ADPF 130 MC/DF (j. 27/02/2008, DJe de 26/02/2010, p. 261/263): “O SENHOR MINISTRO CELSO 
DE MELLO: Creio que a resposta à justa preocupação do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI encon-
tra-se, hoje, na vigente Lei dos Registros Públicos (art.122)”. (...) “Compreendo a preocupação de Sua Excelência, mas, 
como disse, a Lei dos Registros Públicos, nos seus arts. 122 a 126, cuida, especificamente, desse tema, disciplinando os 
registros de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias.” (...) “O SENHOR MINISTRO 
CEZAR PELUSO - A Lei é de 1973? O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim. Trata-se da Lei nº 6.015, 
de 31/12/73. O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, já estaria revogado nesse aspecto? O 
SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Ela já revogou o artigo 8º. O SENHOR MINISTRO CELSO DE MEL-
LO: Sim. A Lei dos Registros Públicos, porque superveniente, derrogou o art. 8º da Lei nº 5.250/67. O SENHOR 
MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, revogou implicitamente; está resolvida essa questão.”; quanto no 
julgamento do mérito: “A legislação comum, evidentemente, poderá ser aplicada em matéria de responsabilidade civil e 
penal; as normas de registro civil das empresas de comunicação (arts. 8º a 11) já estão disciplinadas pelos arts. 122 a 
126 da Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos); outros dispositivos são patentemente contrários à Constituição (arts. 
51 e 52, 61, 62, 63 e 64) e outros são inócuos. Mas a ausência de regras mínimas para o exercício efetivo do direito de 
resposta pode instaurar um grave estado de insegurança jurídica que prejudicará, principalmente, os próprios comuni-
cadores.”. Cf. voto do Min. Gilmar mendes na ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 267. 

“Com efeito, a Constituição Federal, por intermédio dos arts. 5º, IV e IX, e 220, assegura a livre manifestação do pensamento, insuscetível 
de censura ou licença, isto é, de limitações prévias de conteúdo pelo Estado. São igualmente livres os modos de expressão do pensamento, que 
não se esgotam nos pronunciamentos verbais, também comportando a manifestação escrita, visual, artística ou qualquer outra. As justifica-
tivas político-filosóficas para a proteção constitucional da liberdade de expressão são múltiplas. A rica experiência norteamericana, em que 
se desenvolveu ao grau da excelência o tema das liberdades constitucionais, é fonte adequada de conhecimento a esse respeito. Noticiam 
JOHN E. NOWAK e RONALD R. ROTUNDA (Constitutional Law. Fourth Edition. Saint Paul: West Publishing Co., 1991, 
p. 940 e seguintes), que o pensamento jurídico dos EUA partiu dos escritos de JOHN MILTON e da teoria utilitarista de JOHN 
STUART MILL – segundo a qual a colisão de opiniões conflitantes ampliaria as chances de atingimento da verdade e do esclarecimento 
público – para formular as justificativas da consagração, na Primeira Emenda à Constituição norteamericana, da liberdade de expressão 
(free speech). Coube ao Juiz OLIVER WENDELL HOLMES, da Suprema Corte dos EUA, no voto dissidente proferido no célebre 
caso Abrams v. United States (250 US 616), afirmar que ‘o melhor teste de veracidade é o poder de uma ideia de obter aceitação na com-
petição do mercado’ (tradução livre do inglês); não caberia ao Estado, mas à livre circulação (free trade) ou ao livre mercado de ideias (mar-
ketplace of ideas) estabelecer qual ideia deveria prevalecer. Afirmou-se também, segundo NOWAK e ROTUNDA (ob. e loc. cits.) o im-
portante papel da liberdade de expressão no fortalecimento do potencial de contribuição individual ao bem-estar da sociedade e, em especial, 
na realização pessoal do indivíduo. Em outras palavras, o exercício da liberdade de expressão se põe como relevante aspecto da autonomia 
do indivíduo, concebida, numa perspectiva kantiana, como o centro da dignidade da pessoa humana. Cuida-se, impende frisar, não apenas 
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da autonomia privada do indivíduo, isto é, da autocondução independente da pessoa segundo seus próprios desígnios (o que decerto envolve 
seu livre juízo pessoal a respeito da legitimidade das prescrições da legislação penal a respeito de questões como o consumo de entorpecentes), 
mas também – e sobretudo – da autonomia pública, assim considerada a sua livre inserção no debate público. Especificamente sobre este 
aspecto, não pode haver dúvida de que a liberdade de expressão é crucial para a participação do cidadão no processo democrático. Outros 
dois fundamentos para a liberdade de expressão, intrinsecamente relacionados com o anterior, são indicados pelos constitucionalistas norte-
americanos. A liberdade de expressão também funciona como mecanismo de controle dos abusos do Estado, uma vez que é tênue a linha di-
visória entre a manifestação de pensamento legítima e aquela inadmissível, de modo que, para proteção do discurso legítimo, é recomendável 
que quaisquer expressões de pensamento sejam livres da repressão estatal. Por fim, a liberdade de expressão funcionaria como uma espécie de 
‘válvula de escape social’. Na formulação do Justice BRANDEIS, da Suprema Corte dos EUA, na concurring opinion proferida no caso 
Whitney v. California, a repressão ao discurso não traz estabilidade pública, antes semeando o ódio e a reação. O discurso proibido não é 
desencorajado, mas escondido, incentivando a conspiração. Todas essas justificativas são claramente aplicáveis ao caso em apreço. Indepen-
dentemente da posição pessoal de cada um a respeito dos benefícios e dos malefícios do consumo de entorpecentes, o tema não pode ser varrido 
para baixo do tapete. É na esfera pública de debates que se alcançará, dialeticamente, o encaminhamento socialmente aceito quanto ao uso 
de drogas, seja ele qual for.” (...) “O que não se pode admitir é a repressão estatal ao livre exercício da manifestação do pensamento, má-
xime em questões tão candentes como a que ora se examina. Restringir manifestações públicas relacionadas com a reformulação da legislação 
penal significa subtrair da sociedade civil a possibilidade de, espontaneamente, eleger os temas que devem ser democraticamente submetidos à 
discussão, conferindo-se ao Estado o despótico papel de organizar a agenda social, definindo o momento e as condições em que as ideias serão 
levadas ao debate. Irrespondível, nesse aspecto, a crítica de OWEN FISS (A Ironia da Liberdade de Expressão: Estado, Regulação e di-
versidade na Esfera Pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 55-57), 
que, forte nas lições de ROBERT POST, assinala com precisão: ‘Ao falar do Estado com mediador, Meiklejohn e Kalven trataram a so-
ciedade como se fosse ela um gigantesco encontro em praça pública. Recentemente o Professor Robert Post insistiu que tal visão repousa em 
última análise em premissas antidemocráticas e criticou esse modo de entender a sociedade. De acordo com Post, enquanto verdadeiros encon-
tros em praça pública ocorrem a partir de um acordo prévio dos participantes sobre a agenda – às vezes de forma implícita ou informal –, 
tal premissa não pode ser adotada em relação à sociedade civil. Na constante conversação que é a sociedade civil, ninguém nem nada está 
completamente descartado ou fora de cogitação. A sociedade civil, argumentou ele, só pode ser pensada como um encontro em praça pública se 
ela também tiver uma agenda, mas o estabelecimento dessa agenda exigiria uma certa medida de ação ditatorial da parte do Estado, restrin-
gindo assim as possibilidades radicalmente democráticas – quase anárquicas – que possam ser cogitadas. Princípios democráticos genuínos, 
segundo Post, exigem que os cidadãos definam a agenda pública e sejam sempre livres para redefini-la. A noção de um encontro em praça 
pública pressupõe de fato uma agenda – deve haver algum parâmetro de relevância –, mas agendas, tanto de encontros em praça pública ou 
de tipos mais metafóricos, não precisam ser estabelecidas pela ação deliberada dos participantes nem impostas por uma força externa, tal 
como o Estado. Elas podem evoluir organicamente. Em sociedades democráticas sempre há uma agenda estruturando a discussão pública – 
uma semana, proliferação nuclear, na semana seguinte, assistência médica –, embora tal agenda não seja definida por um agente ou autori-
dade particular. A sociedade é mais que um encontro em praça pública, e o Estado significativamente mais que um mediador. O Estado é 
também a corporificação de políticas substantivas individualizadas, e aqueles no controle do poder têm um interesse natural em como os de-
bates são resolvidos. Políticos astuciosos podem dizer que estão regulando conteúdo com vistas a enriquecer o debate público e a assegurar que 
o público ouça todos os lados, mas seu propósito pode ser, de fato, determinar o resultado ou promover certas políticas. [...]’ ”, conforme 
p. 15 a 19 do Voto do Min. Luiz Fux na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – nº 187 
(ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. 

Vide a ADI nº 4.815-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte: Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL, j. 
10/06/2015, DJe 01/02/2016]. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente pedido formulado em ação di-
reta para dar interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. 

O Plenário do STF julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF 
(ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada em 
10/06/2015, proposta para questionar os arts. 20 e 21 do Código Civil “para dar interpretação conforme à Constituição aos ar-
tigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 
literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
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de pessoas falecidas).”. O julgamento foi precedido de audiência pública, cujos vídeos estão disponíveis em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47snMTqOO3vtRdit5BeN6QVj, acesso em 25/10/2007. Para a 
Relatora: “Este é um julgamento sobre o direito à palavra e a liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silêncio humano. Às vezes desu-
mano. Por isso, a Constituição da República e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, garantem co-
mo núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz essencialmente pela palavra.” (...) “Na ciranda de roda da mi-
nha infância, alguém ficava no centro gritando: ‘cala a boca já morreu, quem manda em minha boca sou eu’. O tempo ensinou-me que era 
uma musiquinha, não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem, por direito, não é senhor do 
seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “A Constituição da República declara fundamental a liberdade de pensamen-
to e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica e cultural. Também garante a inviolabilidade da intimidade (a essência res-
guardada de cada um), da privacidade (o que não se pretende viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem recai a escolha), da 
honra (que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam as ações de cada um e fazem a pessoa reconhecida, para o 
que se precisa da liberdade) e da imagem (construída a partir da livre escolha do que se quer ser). Se houver ofensa – o que pode acontecer, 
pelas características humanas –, o autor haverá de responder por essa transgressão, na forma constitucionalmente traçada, pela indenização 
reparadora ou outra forma prevista em lei.” (...) “O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os arts. 20 e 21 
do Código Civil, para os quais se pede interpretação conforme à Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias 
ou audiovisuais independentemente da autorização prévia, somente podem ser tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema ju-
rídico se afastada aquela exigência para o tema específico. Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é 
experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indeniza-
ção a ser fixada segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a 
Constituição, amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.” (...) “Por isso, considerando que: a) a 
Constituição da República assegura como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade inte-
lectual, artística, literária, científica, cultural; b) a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreen-
de o direito de informar, de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica, para o que a biografia compõe fonte inarre-
dável e fecunda; c) a Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Es-
tado ou por particular sobre o direito de outrem; d) a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra 
e da dignidade da pessoa, estabelecendo a consequência do descumprimento dessa norma pela definição da reparação de contrariedade a ela 
por indenização a ser definida; e e) norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que 
sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente 
permitida, o que impõe se busque a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder persistir 
no sistema jurídico; Voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme à 
Constituição da República aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, a) em consonância com os direitos fundamentais 
à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biogra-
fada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária autori-
zação de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas);” (...) “Quem, por direito, não é senhor 
do seu dizer não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “Atualmente, doutrina e jurisprudência reconhecem que a eficácia dos direi-
tos fundamentais espraia-se nas relações entre particulares. Diversamente dos primeiros momentos do Estado moderno, no qual, sendo o ente 
estatal o principal agressor a direitos fundamentais, contra ele se opunham as normas garantidoras desses direitos, hoje não é permitido pen-
sar que somente o Estado é fonte de ofensa ao acervo jurídico essencial de alguém. O particular não pode se substituir ao Estado na condi-
ção de deter o poder sobre outro a ponto de cercear ou anular direitos fundamentais.” (...) “Por isso a eficácia dos direitos fundamentais é ti-
da como extensiva ao Estado e também aos particulares, que não podem atuar em desrespeito às garantias estabelecidas pelo sistema consti-
tucional.” (...) “67. A biografia autorizada não está proibida. A não autorizada também não. Não se há de imaginar, porém, que a me-
mória seja perfeita. A memória é enganosa. A autobiografia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E não se escuta o que 
não é de agrado.” (...) “A pesquisa histórica depende das biografias. É da vida e com as vidas que se estruturam as sociedades. Sociedade é 
todo composto de vidas singulares, mas que se erguem como esteios estruturadores das instituições e construtores de catedrais e capelas de gen-
tes, ideias e costumes.” (...) “A autorização prevista na legislação civilista talvez tenha sido pretensão de se constituir em proteção jurídica 
asseguradora da inviolabilidade constitucionalmente prevista e sem a qual o rol de direitos fundamentais não tem plena eficácia relativamen-
te ao Estado e aos particulares. Não há, entretanto, como compatibilizar o que o direito garante como liberdade, assegurando a plena ex-
pressão, proibindo expressa e taxativamente qualquer forma de censura, definindo como direito fundamental a inviolabilidade da intimida-
de, da privacidade, da honra e da privacidade e, para descumprimento dessa norma, prescrevendo a forma indenizatória de reparação, e 
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norma de hierarquia inferior pela qual fixada regra para o exercício dessa liberdade, iniciando-se com a ressalva ‘salvo se autorizadas’.” 
(...) “69. Nem se afirme alterar a interpretação do direito a circunstância de a proteção da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, 
da honra e da imagem ser agravada pela circunstância de se buscarem fins comerciais com a comercialização da obra biográfica. Escreve-se 
para ser lido. E livro é produto de comércio. Logo, o que se está a obtemperar não é importante para o deslinde da questão relativa à inter-
pretação da matéria. O mesmo dá-se com a obra audiovisual. Produção cinematográfica é comercializável. E comércio faz-se com paga pela 
prestação do serviço. Corre-se o risco de haver abusos, de se produzirem escritos ou obras audiovisuais para divulgação com o intuito exclusi-
vo de se obterem ganhos espúrios pela amostragem da vida de pessoas com detalhes que não guardam qualquer traço de interesse público.” 
(...) “Pode-se afirmar que o mal tem mais força de ser acreditado. Se o homem prefere acreditar no pior, não há remédio para crenças tais. 
Faço direito, não faço milagre.” (...) “74. A Constituição da República assegura as liberdades de maneira ampla. Não pode ser anulada 
por outra norma constitucional, por emenda tendente a abolir direitos fundamentais (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hie-
rarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, a in-
violabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem.”.  O Min. Luís Roberto Barroso, louvado por sua mani-
festação, pelos Mins. Luiz Fux, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, asseverou: “14. Este lugar privilegiado que a ex-
pressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua 
proteção, entre os quais se destacam cinco principais. O primeiro diz respeito à função essencial que a liberdade de expressão desempenha 
para a democracia. De fato, o amplo fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito constituem pré-requisitos 
indispensáveis para a tomada de decisões pela coletividade e para o autogoverno democrático. A segunda justificação é a própria dignidade 
humana. A possibilidade de os indivíduos exprimirem de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, assim como de terem 
acesso às ideias, preferências e visões de mundo dos demais é essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização 
existencial dos indivíduos, consistindo, assim, em uma emanação da sua dignidade. 15. Uma terceira função atribuída à livre discussão e 
contraposição de ideias é o processo coletivo de busca da verdade. De acordo com essa concepção, toda intervenção no sentido de silenciar uma 
opinião, ainda que ruim ou incorreta, seria perniciosa, pois é na colisão com opiniões erradas que é possível reconhecer a ‘verdade’ ou as me-
lhores posições. O quarto fundamento da proteção privilegiada da liberdade de expressão está atrelada à sua função instrumental para o 
exercício e o pleno gozo dos demais direitos fundamentais. A quinta e última justificação teórica se refere à preservação da cultura e história 
da sociedade. As liberdades comunicativas constituem claramente uma condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a forma-
ção e preservação do patrimônio cultural de uma nação. 16. Por fim, além dos fundamentos filosóficos, há uma importante razão de ordem 
histórica para a atribuição de uma posição preferencial às liberdades expressivas: o temor da censura.” (...) “44. Por fim, uma vez que as 
informações sejam obtidas por meio lícito e sejam verdadeiras (ou não sabidamente falsas), não haveria ilicitude na divulgação, tampouco de-
ver de compensar por um suposto uso comercial da ‘imagem’ alheia. Não parece que o conhecimento sobre determinados eventos da vida de 
uma pessoa seja um patrimônio suscetível de apropriação privada. Embora esse conhecimento possa ser vertido em uma obra de interesse co-
mercial, isso não significa que a pessoa retratada seja dona da sua notoriedade.”. Disse a Min. Rosa Weber: “A sujeição da publicação 
de obra de caráter biográfico à prévia autorização ou licença da pessoa biografada e de outras pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de 
seus familiares no caso de pessoas falecidas) aniquila a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de expressão da atividade in-
telectual, artística e científica e de informação, golpeadas em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e a autorização ou licença, de 
outro, são conceitos excludentes. A Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberda-
des de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atuem no sentido 
de delinear o seu conteúdo. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. 
Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. […] O fato de a publicação adotar 
uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante. […] Os tribunais não devem ignorar o fato 
de que, se os jornais não publicarem informações em que o público está interessado, haverá menos jornais publicados, o que não atenderá ao 
interesse público.’”. (...) “Além de inconstitucional, a exegese dos arts. 20 e 21 do Código Civil segundo a qual é vedada a publicação sem 
autorização do biografado ou de seus familiares, é exemplo do tipo de regra que direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, 
manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida.”. O Min. Dias Toffoli, 
lembrando seu voto na ADI 2404 (Classificação Indicativa), afirmou: “Veja-se, pois, que a exigência, de forma geral e abstra-
ta, de autorização do biografado para a publicação de obra biográfica traria uma série de consequências negativas para a produção biográfi-
ca no Brasil, interferindo não só na quantidade de obras dessa natureza circulando no mercado, as quais possuem inegável valor histórico e 
cultural, como na fidedignidade desses relatos. Ora, o pleno desenvolvimento da democracia pressupõe a liberdade de manifestação de pensa-
mento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, como forma de viabilizar a manutenção de uma socieda-
de plural, na qual diferentes ideais e opiniões, muitas delas absolutamente antagônicas, possam tomar parte no debate público, atuando na 
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formação de dissensos, os quais são da essência do regime democrático. É o que observa Guilherme Gouvêa Pícolo, ao se referir a um estado 
democrático de direito ideal: ‘A política, num Estado Democrático de Direito ideal, é uma construção possível apenas pela articulação inter-
humana, pavimentada por meio de um processo sucessivo de proposições e debates, que levam ao confronto de valores, e mais adiante, à jus-
taposição ou harmonização dos interesses a serem impressos por instrumentos legítimos de poder. A crítica e a oposição, livremente externa-
das, são pré-requisitos do pluralismo político, baluarte do jogo democrático e fundamento do raciocínio dialético’ (PÍCOLO, Guilherme 
Gouvêa. Direito de Livre Expressão vs Direito à honra, vida privada e intimidade. Ciência Jurídica ad Literas et Verba. Ano XXVII, 
vol. 179, set./out. 2014).”. 

"As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na pró-
pria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o 'direito à 
incitação ao racismo', dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos 
contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica." (HC 82.424, Rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ 19/03/04). 

Sobre humor nas eleições, vide a ADI nº 4.451-MC-REF. Para o Rel. Min. Ayres Britto: “9. Relançando ou expondo 
por outra forma o pensamento, o fato é que programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação 
ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de 'imprensa', sinônimo perfeito de 'informação 
jornalística' (§1º do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que a ela, imprensa, é assegurada pela 
Constituição até por forma literal (já o vimos). Dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude asse-
gura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, 
irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, 
pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5º, inciso V. 
Equivale a dizer: a crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristi-
camente suscetível de censura.”. (...) “Sabido que é precisamente em período eleitoral que a sociedade civil em geral e 
os eleitores em particular mais necessitam da liberdade de imprensa e dos respectivos profissionais. Quadra histórica 
em que a tentação da subida aos postos de comando do Estado menos resiste ao viés da abusividade do poder político 
e econômico. da renitente e triste ideia de que os fins justificam os meios. Se podem as emissoras de rádio e televisão, 
fora do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políti-
cos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Até porque processo eleitoral 
não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a 
nossa Constituição toma como fato gerador de 'restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comuni-
cações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei' (inciso III do 
art. 139). 11. É de se perguntar, então: seriam inconstitucionais as vedações dos incisos II e III do art. 45 da Lei 
9.504/97? Não chego a tanto quanto ao inciso III, ao menos neste juízo provisório.”. Para a Min. Cármen Lúcia: “Ao 
vedar, previamente, a trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degrade ou ri-
dicularize candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito parece haver uma impo-
sição de cerceamento prévio em contrariedade ao disposto no art. 220, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição do Brasil. A 
dizer, no ponto, a lei cria ‘embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social’, além de 
impor ‘censura de natureza política, ideológica e artística’. Censurar é repreender, desaprovar e por conta desta admoestação 
impedir. A censura é a mordaça da liberdade. Se legítimo ou não o acanhamento da liberdade é o que se há de verifi-
car, porque o direito à liberdade está delineado com suas restrições no sistema jurídico. Mas no modelo constitucional 
brasileiro a censura de natureza política, ideológica e artística não é permitida. Logo, na minha visão, ao excluir do es-
paço de liberdade de informação (noticiários) e de programas (incluídos aí como estão os de humor) da arte, não te-
nho como compatibilizar as regras legais com a norma constitucional.” (...) “Afirma-se, na norma legal questionada, 
que não se pode degradar. Parece o óbvio: não apenas candidatos, não se pode degradar qualquer pessoa, pois a obri-
gação de respeitar a dignidade da pessoa humana não é apenas do artista ou do jornalista, é de todo ser humano em re-
lação ao outro. E é para que tanto não ocorra ou, se vier a ocorrer, se responsabilize o autor da degradação que se tem 
o Poder Judiciário a guardar a Constituição. E neste caso, não há novidade nem privilégio a candidato. O que se have-
rá de garantir é a responsabilidade de todos em relação a todos. Candidato ou não o direito à não ser degradado é con-
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teúdo do próprio princípio da dignidade humana. Não se contém, não se configura e não se resguarda por causa da 
norma eleitoral suspensa. Mas por ser de todos, não se pode, em primeiro lugar, cogitar de que haveria uma irrespon-
sabilidade apriorística das emissoras em relação ao processo eleitoral e àqueles que nele concorrem, de modo a se ter 
como medida legal necessária a imposição de norma censurada prévia de seus comportamentos e proibitiva de deter-
minadas operações. E acho que não pode em face dos termos taxativos das normas constitucionais: ‘É vedada toda e 
qualquer censura de natureza política, ideológica e artística’.”. já a Min. Ellen Gracie, que admite a existência de lei infraconsti-
tucional para regular a imprensa (pag. 1 de seu voto), afirmou: “Como disse anteriormente a respeito do alcance que 
dou ao postulado presente no art. 220 da Constituição Federal, é preciso extirpar do texto legal qualquer interpretação 
que represente empecilho gratuito e desarrazoado ao exercício da liberdade de informação e de manifestação do pen-
samento. No tocante ao inciso II do art. 45, entendo, nesta análise preliminar, que a dose ministrada, por sua intensi-
dade, deixou de ser remédio para se tornar veneno. Em outras palavras, proibiu-se, como ressaltado pelo eminente re-
lator em sua decisão sob referendo, a utilização de todo um leque de recursos técnicos de uso consagrado pela impren-
sa, sobretudo pela imprensa especializada na refinada linguagem do humor crítico, para buscar conter aqueles que, no 
uso desse meio técnico, viessem a tomar, antidemocraticamente, posição por este ou aquele candidato ou partido polí-
tico. Trata-se, portanto, de medida desproporcional, pois o profissional de imprensa, no estrito contexto da manifesta-
ção crítica própria do humor jornalístico, não está manifestando sua preferência eleitoral, mas apenas fazendo a sua lei-
tura profissional da realidade política que o cerca. É bem verdade que a técnica retratada no referido inciso II pode ser 
utilizada para fins de manipulação e indução da opinião pública, como quaisquer outras formas de se fazer imprensa. 
Todavia, tais condutas encontram vigorosa vedação no inciso IV do mesmo art. 45 da Lei 9.504/97, que, em alto e 
bom som, proíbe a concessão de tratamento privilegiado a determinada candidatura. Já com relação ao inciso III do 
art. 45 do diploma legal sob exame, também eu reconheço excesso ofensivo à liberdade de manifestação do pensamen-
to o impedimento generalizado à difusão de opiniões favoráveis ou contrárias a candidatos e partidos, que somente se 
torna efetiva ameaça ao processo eleitoral quando representar explícito exercício de propaganda política.”. [ADI 4.451-
MC-REF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno STF, Argte. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - 
ABERT, j. 02/09/2010, DJe 24/08/2012]. 

“Ementa - MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II E III 
DO ART. 45 DA LEI 9.504/1997. 1. Situação de extrema urgência, demandante de providência imediata, autoriza a concessão da 
liminar ‘sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado’ (§ 3º do art. 10 da Lei 
9.868/1999), até mesmo pelo relator, monocraticamente, ad referendum do Plenário. 2. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus ór-
gãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade 
legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteú-
do da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela me-

tade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha. Isso porque a 
liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de li-
berdades que se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal: liberdade de ‘manifestação do pensamento’, liberdade de ‘cria-
ção’, liberdade de ‘expressão’, liberdade de ‘informação’. Liberdades constitutivas de verdadeiros bens de personalidade, porquanto 
correspondentes aos seguintes direitos que o art. 5º da nossa Constituição intitula de ‘Fundamentais’: a) ‘livre manifestação do pensamento’ 
(inciso IV); b) ‘livre [...] expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação’ (inciso IX); c) ‘acesso a informação’ (inci-
so XIV). 3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa mantém 
com a democracia a mais entranhada relação de interdependência ou retroalimentação. A presente ordem constitucional brasileira autoriza a 
formulação do juízo de que o caminho mais curto entre a verdade sobre a conduta dos detentores do Poder e o conhecimento do público em ge-
ral é a liberdade de imprensa. A traduzir, então, a ideia-força de que abrir mão da liberdade de imprensa é renunciar ao conhecimento geral 
das coisas do Poder, seja ele político, econômico, militar ou religioso. 4. A Magna Carta Republicana destinou à imprensa o direito de con-
trolar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como a mais avançada sentinela das liberdades 
públicas, como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrup-
ção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Os jornalistas, a seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre o nosso 
cotidiano existencial e os recônditos do Poder, enquanto profissionais do comentário crítico. Pensamento crítico que é parte integrante da in-
formação plena e fidedigna. Como é parte do estilo de fazer imprensa que se convencionou chamar de humorismo (tema central destes au-
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tos). A previsível utilidade social do labor jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos desse ou daquele escrito, dessa ou daquela 
charge ou caricatura, desse ou daquele programa. 5. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opini-
ões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de ‘imprensa’, sinônimo perfeito de ‘informação jornalística’ (§ 1º do art. 220). 
Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-se que o exercício concreto 

dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda 

que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e 

aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a 
Constituição em seu art. 5º, inciso V. A crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristi-
camente suscetível de censura. Isso porque é da essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião pública, lócus do pen-
samento crítico e necessário contraponto à versão oficial das coisas, conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na ADPF 
130. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a locução ‘humor jornalístico’ enlaça pensamento crítico, informação e criação artística. 6. 
A liberdade de imprensa assim abrangentemente livre não é de sofrer constrições em período eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e 
circunstâncias. Tanto em período não-eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se podem as emissoras de rádio e televisão, fo-
ra do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políticos, pré-candidatos e auto-
ridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase 
ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a Constituição toma como fato gerador de ‘restrições à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei’ 
(inciso III do art. 139). 7. O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou de sons e imagens. 
O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de outorga  do Estado e prestados me-

diante a utilização de um bem público (espectro de radiofrequências), têm um dever que não se estende à mí-

dia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, 

que não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras 

de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo político-eletivo. 8. 
Suspensão de eficácia do inciso II do art. 45 da Lei 9.504/1997 e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, incluídos pela Lei 
12.034/2009. Os dispositivos legais não se voltam, propriamente, para aquilo que o TSE vê como imperativo de imparcialidade das emis-
soras de rádio e televisão. Visa a coibir um estilo peculiar de fazer imprensa: aquele que se utiliza da trucagem, da montagem ou de outros 
recursos de áudio e vídeo como técnicas de expressão da crítica jornalística, em especial os programas humorísticos. 9. Suspensão de eficácia 
da expressão ‘ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes’, contida no inciso 
III do art. 45 da Lei 9.504/1997. Apenas se estará diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria 

jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das 

partes na disputa eleitoral. Hipótese a ser avaliada em cada caso concreto. 10. Medida cautelar concedida para sus-
pender a eficácia do inciso II e da parte final do inciso III, ambos do art. 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º 
e 5º do mesmo artigo”. De acordo com a ADI nº 4451 MC-REF, relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno do STF, 
“contra os votos dos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que, nos termos do pedido su-
cessivo da inicial, deferiam a liminar, declarando a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas mediante in-
terpretação conforme”, julgado em 02/09/2010. 

Sobre a punição dos casos de “utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candi-
dato ou de partido político”, vide o Art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, que “Estabelece, de acordo com o 
art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras provi-
dências”: “Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleito-
ral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investiga-
ção judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (...)”. 

Pela inconstitucionalidade da proibição de divulgação de pesquisas eleitorais, vide a AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE nº 3.741-2 DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, requerente Partido Social Cristão 
– PSC, Pleno do STF, DJ 23/02/2007: “A legislação eleitoral, sob esse prisma, para conferir legitimidade aos resultados dos embates 
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políticos, deve ensejar aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções, como também assegurar às agremiações partidárias e 
respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto, impedindo também que qualquer de seus protagonistas obtenha 
vantagens indevidas.”. (pag. 203 e seguintes do acórdão). 

Sobre vedação de proselitismo na radiodifusão comunitária, vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE N. 2.566-0/DF, relator Min. Sydney Sanches, requerente Partido Liberal – PL, Tribunal Pleno do STF, por 
maioria, D.J. de 27.02.2004. Para o relator Min. Sydney Sanches: “10. Vê-se, pois, que a norma impugnada visou apenas a evi-
tar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos. Quis afastar o uso desse meio de comunicação como ins-
trumento, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e par-
tidarismos de qualquer ordem. Do modo em que redigido o texto, ‘vedando proselitismo de qualquer natureza’, se interpretado literal e iso-
ladamente, reconheço, parece querer evitar qualquer tipo de pregação, mesmo para formação de prosélitos, de adeptos, de atividades licitas, 
sadias e até recomendáveis, como, por exemplo, as dedicadas à solidariedade humana (voluntariado), as ciências, as artes, ao estudo, ao tra-
balho, à cultura de um modo geral, aos esportes, etc., o que seria um contra-senso. Isso, porém, não se pode inferir do texto da Lei, uma vez 
examinado por inteiro. Se, por outro lado, pretendeu evitar o estímulo a atividades ilícitas, foi redundante, pois a ilicitude decorre das leis 
que as coíbem e reprimem, como, ‘ad exempla’, o Código de Telecomunicações, a que faz expressa referência o art. 2º da Lei (fls. 17):” (...) 
“Decorre, também, de outras Leis, penais ou extra-penais, que as coíbem e reprimem, como, exemplificativamente, a Lei de Imprensa (n° 
5.250, de 9.2.1967), a legislação eleitoral, os Códigos Civil e Penal (neste, art. 286, incitação ao crime). Aliás, a própria Lei ora em 
questão contém normas sancionadoras de atividades que as desvirtuem (artigo 21 - fls. 20).”. (...) “11. De todo o exposto, parece-me que, 
literalmente, o § 1º do art. 4º da Lei nº 9.612, de 19.02.1998, foi mais longe do que precisava ir, ao coibir, ao vedar ‘o proselitismo de 
qualquer natureza, na programação das emissoras de radiodifusão comunitária’, pois, na verdade, em substância, ao tratar dessa programa-
ção, lhe permitiu a maior amplitude, compatível com suas finalidades. Por outro lado, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, 
ilimitados e ilimitáveis. 12. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos con-
cretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, verificar se ocorreu, com o proselitismo, desvirtuamento de suas finalidades. Por 
esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 13. Com essas ponderações se 
chega ao indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se de-
clare a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, do dispositivo impugnado. 14. Essa solução evita que, com a suspensão cautelar da 
norma, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a prega-
ção, por maior que seja o favorecimento que nela se encontre.”. Para o Min. Sepúlveda Pertence (que votou com a maioria): “A 
sua suspensão cautelar seria ou poderia soar, a contrario sensu, como a autorização do uso da radiodifusão, em especial da radiodifusão 
comunitária, para toda espécie de proselitismo, particularmente o proselitismo de certas intolerâncias e de certos sectarismos. Mas deixo claro 
que a vigência dessa norma não inibe a ponderação ad hoc entre direitos constitucionais eventualmente em colisão - já não digo com essa 
proibição de proselitismo, mas com o abuso de sua aplicação. Por isso, creio, à primeira vista - e sem prejuízo de aprofundamento do tema, 
se ainda tiver tempo, no julgamento definitivo - prefiro por ora, negar a suspensão cautelar, deixando explicito que isso deixa abertos os ca-
nais da jurisdição ordinária para coibir abusos e verificar, in concreto, a solução de eventuais colidências de direitos.”. Para o Min. 
Celso De Mello (voto vencido): “Entendo, considerados os fundamentos expostos na inicial, que se mostra relevante a tese de inconsti-
tucionalidade sustentada pelo autor. Não podemos ignorar que as liberdades públicas do pensamento são prerrogativas constitucionais essen-
ciais, cujo respeito efetivo, por parte do Estado e de seus agentes, qualifica-se como pressuposto necessário à própria legitimação substancial 
do regime democrático. A livre expressão e divulgação de idéias não deve ser impedida pelo Estado, cabendo advertir, no entanto - 
precisamente por não se tratar de direito absoluto - que eventuais abusos cometidos no exercício dessa prerrogativa constitucional ficarão su-
jeitos à apreciação do Poder Judiciário, mediante controle jurisdicional ‘a posteriori’. A norma em questão antagoniza-se com o espírito 

de liberdade que deve informar e condicionar as relações entre o indivíduo e o Estado, especialmente se se considerar que o plura-

lismo de idéias, enquanto fundamento desta República, revela-se subjacente à própria concepção do Estado democrático de direito, con-
soante prescreve o art. 1º da Constituição do Brasil.”. (...) “Entendo, por isso mesmo, que a prática do proselitismo representa elemento de 
concretização do direito à livre difusão de idéias. Cuide-se, portanto, de serviço público, concedido ou não, o fato é que a Constituição Fede-
ral é clara ao estabelecer que são essencialmente livres a manifestação do pensamento e a comunicação de idéias, assegurando-se, por 

igual, sem qualquer interferência estatal prévia, ‘em qualquer veículo de comunicação social’, o pleno exercício da liberdade de informação 
(CF, art. 220, § 1º, c/c o art. 5º, IV e XX).”. (...) “O que não tem sentido é proibir-se, em caráter absoluto, o exercício da liberdade 

de pensamento, especialmente no plano da difusão de idéias, ainda que com finalidade de proselitismo, sendo irrelevante, sob tal 
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aspecto, que se trate de proselitismo de natureza religiosa. O Estado não tem - nem pode ter - interesses confessionais. Ao Estado é 

indiferente o conteúdo das idéias religiosas que eventualmente venham a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessio-
nal, mesmo porque não é lícito ao Poder Público interditá-las ou censurá-las, sem incorrer, caso assim venha a agir, em inaceitá-

vel interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais.”. Para o Min. Marco Aurélio - Presidente (voto 
vencido): “O § 1° do artigo 221 é muito claro, muito preciso; veda realmente a veiculação do que se entende como 
proselitismo de qualquer natureza. É possível a ocorrência de abusos, mas não se procederá, antecipadamente, quanto 
ao que denominei aqui como censura prévia.”. (...) “Não posso, antecipadamente - e creio que o risco é seriíssimo, no 
que permanece no cenário jurídico a norma proibitiva, simplesmente dizer que fica vedada a veiculação de certa maté-
ria.”. 

Vide “CONTROLE JURISDICIONAL DO CONTEÚDO DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA”, por Rodolfo de 
Camargo Mancuso, In: Boletim dos Procuradores da República, v.4, n.40, p.20-29, ago. 2001. 

Sobre a tutela de direitos difusos contra emissoras de televisão, vide "Ação Civil Pública e programação da TV”, por 
José Carlos Barbosa Moreira, in Revista de Direito Administrativo, n. 201, p. 45-56, jul./set. de 1995. 

Sobre a liberdade de expressão comercial, vide “A liberdade de imprensa e a liberdade na publicidade” por Eugenio 
Bucci e Silvio Nunes Augusto Junior, In: Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, v. 9, n. 24, p.33-48, 2012. 
Bimestral. Disponível em: <http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/235/230>. Acesso em: 23 
abr. 2015. 

“10. Relativamente a irregularidade da programação não destinada às finalidades educativas e culturais, trata-se de programação predomi-
nantemente religiosa. Nesse caso, pela inexistência da tipificação dessa irregularidade nos casos de execução do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, propõe-se a sua desconsideração.”. Conforme Nota Técnica nº 174/2013/CGAQ/DEAA/SCE-MC de 
07.02.2013, aprovada por Octávio Penna Pieranti, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Ser-
viços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. 

Debatendo a convivência entre a proibição de proselitismo (§ 1º, art. 4º da Lei 9612/98 que rege a Radiodifusão Co-
munitária) e as garantias constitucionais da liberdade de expressão, o Pleno do STF, por maioria, negou liminar na 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.566-0/DF, Relator Min. Sydney Sanches, Requerente 
Partido Liberal – PL, Requerido Presidente da República e Congresso Nacional, D.J. de 27.02.2004. Para o relator: 
“12. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso 
de constitucionalidade e legalidade, verificar se ocorreu, com o proselitismo, desvirtuamento de suas finalidades. Por esse modo, poderão ser 
coibidos os abusos, tanto das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 13. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da 
medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a constitucionalidade, 
ou inconstitucionalidade, do dispositivo impugnado. 14. Essa solução evita que, com a suspensão cautelar da norma, se conclua que todo e 
qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação, por maior que seja o favo-
recimento que nela se encontre.” (pag. 30 do voto). 

Vide a Lei de Imprensa - Lei nº 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, que “Regula a liberdade de manifestação do pensa-
mento e de informação”. Nos termos do Art. 1º do DL 236/67 (editado 19 dias após essa Lei), as modificações da Lei 
4117/62 deveria observar as regras da Lei 5250/67: “Respeitadas as disposições da Lei número 5.250 de 2 de fevereiro de 1967 
no que se referem à radiodifusão (...)”. A Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) foi reputada completamente inconstitucional 
pelo Pleno do STF, no julgamento da ADPF 130-DF, rel. Min. Carlos Britto, por maioria, acórdão publicado em 
06/11/2009. 

Vide “O STF e a regulação dos meios de comunicação social: a metalinguagem adotada pela Corte na decisão da 
ADPF 130/DF”, por Oona de Oliveira Cajú, in Revista de Direito, Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 9, n. 
1, p. 93-124, maio de 2017. Disponível em: 
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http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=article&op=view&path%5B%5D=214&path%5B%5D
=191. Acesso em 27 de outubro de 2017. 

Conforme artigos 5º (incisos IV, V, IX, X e XIV) e 220. 

Sobre restrições constitucionais à liberdade de expressão, vide AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE 869-2 - DF, relator Ministro Ilmar Galvão, requerente Procurador-Geral da República, DJU 04/06/2004, Tri-
bunal Pleno: “Divulgação total ou parcial, por qualquer meio de comunicação, de nome, ato ou documento de procedimento policial, ad-
ministrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Publicidade indevida. Penalidade: suspensão da 
programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A Constitui-
ção de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o que nela estiver disposto.” (ADI 869, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ 04/06/04).”. Do acórdão se extrai: “Todas as limitações passíveis de serem opostas à liberdade de manifestação do pen-
samento, pelas suas; variadas formas, ante a peremptoriedade dos textos indicados, hão de estar estabelecidas, de modo explícito ou implíci-
to, na própria Constituição. Da primeira espécie, entre outras, a vedação do anonimato (art. 5°, inciso IV); o direito de resposta (id., inc. 
V); a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (id., inciso X) ; o direito a indenização (id., incisos V e X) ; 
a necessidade de concessão, permissão ou autorização do Governo Federal, para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 
21, XII, a); a proibição do monopólio (art. 220, § 5°); a observância, peias emissoras de rádio e televisão, dos princípios da preferência, da 
promoção da cultura nacional e regional, do estímulo à produção independente, da regionalização da produção cultural, artística e jornalísti-
ca, conforme percentuais estabelecidos em lei, e do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221 e incisos); a exclusivi-
dade a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, pessoas físicas, na participação do capital e na administração e orientação 
intelectual de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222); o direito que têm os partidos políticos de acesso 
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (art. 17, § 4°), etc. Da segunda natureza, parece permitido mencionarem-se as hipóteses de 
pronta apreensão de publicações e de suspensão de transmissões que, violando as limitações enumeradas, se revelarem manifestamente capa-
zes de ofender o interesse por elas protegidos ou de causar dano, moral ou patrimonial, a pessoas, físicas ou jurídicas. Na verdade, no pró-
prio contexto das normas limitadoras do direito à manifestação, e, mais precisamente, do direito à informação jornalística, acha-se implícita 
a cláusula do pronto exercício do poder de policia, inerente ao Estado, para prevenir a consumação de abusos e ilicitudes verificáveis de pron-
to e de maneira inconfundível. É o que ocorre, mais especificamente, diante da prática de ilícitos, não apenas de ordem criminal, mas tam-
bém de natureza eleitoral, para citar apenas dois exemplos, o último versando matéria em voga no corrente ano, quando se realizarão as 
eleições gerais.”. 

“Historically, the concept of media freedom has evolved in parallel to the fundamental human rights of freedom of conscience and of expres-
sion. Media freedom has gone hand‐in‐hand with the evolution of democracy, while the degree of control and censorship of the press and other 
media has been in direct correlation with the degree of totalitarianism in a country’s form of governance. With the kind of chequered past of 
authoritarian or totalitarian rule that Europe has experienced within the last 100 years, it is small wonder that its citizens should feel ex-
tremely sensitive about any possibility of relapse in terms of political control of the media. The debates surrounding a number of recent resolu-
tions passed by the European Parliament attest to this legitimate concern. Given Europe’s history and the memory of dangers of totalitari-
anism and authoritarianism, maintaining and preserving the democratic function of the media is a special responsibility.”, conforme 
“The Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism”, de Janeiro 2013, por Vaira Vīķe‐Freiberga, 
Herta Däubler‐Gmelin Ben Hammersley e Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, denominado “A free and pluralistic 
media to sustain European democracy”. 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf. Acesso em 20 de 
junho de 2014.  

“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E 
EXTRAPATRIMONIAIS PLEITEADA PELA VÍTIMA PRINCIPAL, SEUS IRMÃOS E PAIS (vítimas por ricoche-
te) – CRIANÇA QUE, APÓS ASSISTIR PROGRAMA DE TELEVISÃO, NOTADAMENTE UM NÚMERO DE 
MÁGICA, REPRODUZINDO-O EM SUA RESIDÊNCIA, ATEIA FOGO AO CORPO DE SEU IRMÃO MAIS 
NOVO, CAUSANDO-LHE GRAVES QUEIMADURAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMISSORA DE 
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TELEVISÃO CORRETAMENTE AFASTADAPELA CORTE DE ORIGEM, TENDO EM VISTA A AUSÊN-
CIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, EXAMINADO À LUZ DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUA-
DA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. Pretensão ressarcitória deduzida pela vítima principal, seus irmãos e pais, 
tendo em vista que, após assistir a um número de mágica - veiculado em programa de televisão de responsabilidade da ré -, o irmão mais ve-
lho, reproduzindo o número, ateia fogo ao corpo do primeiro autor, causando-lhes graves queimaduras. Tribunal de origem que, em sede de 
apelação, reforma a sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos, ante a ausência de nexo de causalidade. Entendimento manti-
do por ocasião do julgamento dos embargos infringentes. 1. A conduta perpetrada pela criança, ao atear fogo em seu irmão, bem assim os 
danos daí decorrentes, não pode ser considerada desdobramento possível/previsível ou necessário da exibição de número de mágica em pro-
grama televisivo. A partir dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, observa-se que concretamente duas outras circunstâncias enseja-
ram a produção do resultado lesivo: (i) a ausência de vigilância dos pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas em casa; (ii) a manuten-
ção dos produtos inflamáveis ao alcance dos menores. 2. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 221 da 
Constituição Federal, pois este modo de impugnação de decisão judicial não se presta ao exame de suposta ofensa a dispositivos constitucio-
nais, por se tratar de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Fe-
deral. 3. Inviabilidade do conhecimento do apelo no que concerne à arguida ofensa aos artigos 6º, incisos I, II, III, 8º, 9º, 10º, 12º e 14, 
parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim artigo 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquan-
to ausente o necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 320/STJ: ‘A questão federal somente ventilada no voto vencido não 
atende ao requisito do prequestionamento’. 4. À aferição do nexo de causalidade, à luz do ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.060 do 
Código Civil de 1916 e artigo 403 do Código Civil de 2002), destacam-se os desenvolvimentos doutrinários atinentes à teoria da causali-
dade adequada e àquela do dano direto e imediato. Considera-se, assim, existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e/ou 
adequado de determinada causa. 4.1 No caso concreto, a atração circense emitida pela emissora ré, durante um programa ao vivo, muito 
embora não possa ser considerada indiferente, não se constitui em sua causa. A partir dos elementos fáticos delineados pelas instâncias ordi-
nárias, infere-se que duas outras circunstâncias, absolutamente preponderantes e suficientemente autônomas, ensejaram concretamente a pro-
dução do resultado lesivo: (i) a ausência de vigilância dos pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas em casa; (ii) a manutenção dos 
produtos inflamáveis ao alcance dos menores. 4.2. Ausente o liame de causalidade jurídica entre a transmissão do número de mágica e os 
danos alegados pelos autores, não há falar em responsabilidade civil da emissora ré e, por conseguinte, em dever de indenizar. 5. RECUR-
SO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.”, conforme Recurso 
Especial Nº 1.067.332 - RJ (2008/0133117-0), Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, DJe de 05/05/2014. 

No Recurso Especial Nº 1.375.327 - SP (2013/0044902-8), Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, recorrente EMBRACE - Equipe Missionária Brasileira de Comunica-
ção Evangélica, recorrido Rede OM Brasil de Televisão, foi mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Re-
gião assim ementado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO FILME ‘CALÍGULA’. 
REMESSA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUALQUER ES-
PÉCIE DE CENSURA. RETRANSMISSÃO NO HORÁRIO INDICADO PELA PORTARIA Nº 773/90. COM-
PATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VALORES CONSTITUCIONAIS. 1- Cuidando-se de sentença de improcedência de ação 
civil pública, tenho por interposta a remessa oficial, por analogia ao disposto na Lei 4717/65, art. 19 (cf. STJ, REsp 1108542/SC, 
Rel. Min. Castro Meira, DJe 29/05/09). 2- A emissora de TV quedou-se inerte, não contestando a ação, de sorte que, tornando-se re-
vel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pela autora em sua petição inicial. Desnecessidade de produção de outras provas. Cerceamento 
de defesa não configurado. 3- A Constituição Federal de 1988, em seu art. 220, caput, é peremptória ao assegurar que ‘A manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição’. Veda, ainda, 
qualquer espécie de censura (CF, art. 220, § 2º e art. 5º, IX). 4- Com fundamento na CF, art. 220, § 3º, foi editada a Portaria nº 
773/90, do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, que, suprindo omissão legislativa, dispôs sobre a classifica-
ção de diversões e espetáculos públicos, sendo certo que os espetáculos não recomendados para menores de 18 anos (como é o filme ‘Calígula’) 
foram considerados inadequados para antes das 23:00h. A Portaria visa a compatibilizar a liberdade de expressão com outros valores 
constitucionalmente protegidos. 5- Uma vez que a película em questão só foi exibida após aquele horário, tendo a emissora de TV respeita-
do a regulamentação emanada do próprio Poder Público, com amparo na CF, art. 220, § 3º, não se verifica qualquer ilicitude na sua con-
duta. Inviável, dessarte, acolher o pedido da autora, sob pena de transformar-se o Juiz em verdadeiro censor, com ofensa direta à Carta Fe-
deral. 6- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, improvidas.”. (conforme pag. 2 do acórdão). 
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“Limitações à liberdade de manifestação do pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita ou implicitamente 
prevista na própria Constituição.” (ADI 869, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 04/06/04). 

"Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não 
pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondici-
onais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 
2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito 
individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica" (HC 82.424, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19/03/04). 

“A liberdade de expressão constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos atuais ou históri-
cos e a crítica.” (HC 83.125, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07/11/03).  

Para uma jurisprudência sobre o Art. 10 da Convenção Européia de Direitos Humanos (que diz: "Everyone has the 
right to freedom of expression"), vide COUNCIL OF EUROPE. “Freedom of expression In Europe: Case-law con-
cerning Article 10 of the European Convention of Rights”. Human rights files, n. 18, Council of Europe Publishing, 
1998-2006, up. ed. 2007. Disponível em: http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-
HRFILES-18(2007).pdf. Acesso em 25 de Abril de 2017. 

“Não é verdade, contudo, que o constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judi-
ciário, seja pelo Legislativo. Há hipóteses em que essa acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos. 
Tais tensões dialéticas precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Em síntese, a aplicação do princí-
pio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios cons-
titucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o 
mencionado princípio da proporcionalidade. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, há de perquirir-se, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, 
isto é, apto para produzir o resultado desejado; necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz; e proporci-
onal em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do prin-
cípio contraposto (‘A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, in Direitos Fundamentais e Controle de Consti-
tucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72). As restrições impostas 
pelo art. 28 da Lei Geral da Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos. Trata-se de limitação específica aos torcedores que compare-
cerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com 
regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O legislador, no caso, a partir de juízo de ponderação, parece ter objetivado 
limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e a atentar não apenas contra o evento em si, mas, principalmente, contra a se-
gurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas ao Estatuto do Torcedor (Lei n. 
10.671/2003) pela Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre ‘medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião das competições esportivas’. Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à li-
berdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas.”, conforme o voto vencedor do Rel. 
Min. Gilmar Mendes, na MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 
5.136-DF, Plenário do STF, julgado em 01/07/2014. Para o Min. Marco Aurélio (vencido): “Ante esse contexto, pergunto: 
por que não explicitar? Por que não conferir interpretação conforme, como preconizado da tribuna, ao preceito, para revelar que a liberdade 
de expressão, tal como versada na Carta da República, com a extensão prevista na Carta da República, continua sendo observada, não im-
plicando o § 1º restrição à Lei Maior? Penso que é cabível – sem qualquer prejuízo para a grande festa que está sendo a Copa do Mundo 
–, é aconselhável, porque não podemos deixar que permaneça qualquer dúvida, quanto à envergadura maior do artigo 220 da Constituição 
Federal, a interpretação conforme para assentar que, além da ressalva compreendida no preceito, tem-se as demais manifestações não violen-
tas, ainda que não direcionadas, de forma direta e concreta, à preservação da dignidade da pessoa humana. Por isso, peço vênia, ao relator, 
para julgar procedente, em parte, o pleito. Aliás, não se buscou fulminar o dispositivo, penso – não vi o pedido final na inicial –, mas dar-
se interpretação conforme. Acolho esse pleito e dou interpretação conforme ao dispositivo para consignar inconstitucional a interpretação, o 
alcance que limite a manifestação de vontade à defesa da dignidade da pessoa humana. Outras manifestações, bem-vindas, podem ocorrer.” 
Para o Min. Joaquim Barbosa (vencido): “Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão, no âmbito desta Corte, é 
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bastante significativo. E bastaria citar aqui a ADPF nº 130 e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451, que tratou da 
questão relativa ao humor no período eleitoral. Por outro lado, o financiamento público direto e indireto foi uma condição necessária para a 
realização desse evento Copa do Mundo. Não faria sentido limitar o plexo de liberdades constitucionais justamente das pessoas que custea-
ram esse evento. Com essas breves considerações, eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente e julgo procedente a ação para dar inter-
pretação conforme à Constituição, ao artigo 28, para firmar que o direito à liberdade de expressão não está limitado a assuntos exclusiva-
mente ligados à defesa da dignidade da pessoa humana.”. Dessas ponderações resultou o comentário pragmático do relator: 
“Na verdade, nós não vislumbramos aqui nenhuma restrição que decorresse dessa imposição ou dessa legislação. Essa é a nossa visão. E 
até se explica, porque, nos itens que compõem o artigo 28, nós temos regras que, de fato, são claras, como, por exemplo, essa do inciso V - 
‘não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos’ -, o que é, muitas vezes, de difícil implementação, mas, aí, sim, 
o que se quer vedar é a manifestação de racismo que, infelizmente, tem ocorrido nos estádios. De fato, é preciso que nós tenhamos também 
uma certa compreensão do que se diz no estádio, que a gente saiba que ali se empregam expressões figuradas. Ao chamar um juiz de ladrão, 
ninguém, de fato, está imputando ao juiz uma dada falta, senão a de que ele errou no lance. É preciso ter essa compreensão, como as vaias e 
os apupos também dirigidos a autoridades, às vezes, de maneira muito mais enfática, a rigor, também não são ofensas de caráter pessoal, 
elas são apenas manifestações de desacordo. Portanto, é preciso ter essa visão. Nós ficamos até com a impressão de que quem escreve, muitas 
vezes, esses textos, às vezes, nunca esteve num estádio, porque está pretendendo limitar. Por isso, o Ministro Barroso falou em norma de for-
te conteúdo programático. Mas, pelo menos, a nossa interpretação é a de que, de fato, a norma não... Acho que houve foi uma certa preocu-
pação do legislador, diante das restrições impostas, de dizer: veja, nós não estamos suprimindo a liberdade de expressão.”.  

A garantia constitucional de liberdade de expressão impede que se exija diploma universitário de formação em jorna-
lismo ou registro profissional de jornalista para exercer-se essa profissão, sendo que o inciso XIII do art. 5º da C.F. 
não legitima tais exigências, conforme Recurso Extraordinário nº 511.961-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recte.(s): 
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – SERTESP e Ministério Público Federal, Re-
cdo.(s) : União, FENAJ- Federação Nacional dos Jornalistas e Outros, Tribunal Pleno do STF, publicado em 
13/11/2009. 

É constitucional o direito de manifestação a favor da descriminalização das drogas, conforme Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da Repúbli-
ca, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. Para o relator: “É importante enfatizar, Senhor Presidente, tal como tive o ensejo de 
assinalar em estudo sobre ‘O Direito Constitucional de Reunião’ (RJTJSP, vol. 54/19-23, 1978, Lex Editora), que a liberdade de reu-
nião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das idéias, configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de 
concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Impõe-se, desse modo, ao Esta-
do, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade de reunião (de que são manifesta-
ções expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata), que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos 
regimes despóticos ou ditatoriais, que não hesitam em golpeá-la, para asfixiar, desde logo, o direito de protesto, de crítica e de discordância 
daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Guardam impressionante atualidade, Senhor Presidente, as palavras que RUY 
BARBOSA, amparado por decisão desta Corte, proferiu, em 12 de abril de 1919, no Teatro Politeama, em Salvador, durante campanha 
presidencial por ele disputada, em conferência cuja realização só se tornou possível em virtude de ‘habeas corpus’ que o Supremo Tribunal 
Federal lhe concedera, tanto em seu favor quanto em benefício de seus correligionários, assegurando-lhes o pleno exercício da liberdade de 
reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, indevidamente cerceados por autoridades estaduais que buscavam impedir que o 
grande político, jurisconsulto e Advogado brasileiro divulgasse a sua mensagem e transmitisse as suas idéias ao povo daquele Estado, com o 
objetivo de conquistar seguidores e de conseguir adesões em prol de sua causa, valendo reproduzir, no ponto, a seguinte passagem daquele 
pronunciamento: (...)” “(...) ‘O direito de reunião não se pronuncia senão congregando acêrca de cada opinião o público dos seus adeptos. A 
liberdade da palavra não se patenteia, senão juntando em tôrno de cada tribuna os que bebem as suas convicções na mesma fonte, associam 
os seus serviços no mesmo campo, ou alistam a sua dedicação na mesma bandeira. A igualdade no direito está, para as facções, para as 
idéias, para os indivíduos, no arbítrio, deixado a todos sem restrição, de congregar cada qual os seus correligionários, de juntar cada qual os 
seus comícios, de levantar cada qual o seu apêlo, no lugar da sua conveniência, na ocasião da sua escolha, nas condições do seu agrado, mas 
separadamente, mas distintamente, mas desafrontadamente, cada um, a seu talante, na cidade, na rua, no recinto, que eleger, sem se encon-
trarem, sem se tocarem; porque o contacto, o encontro, a mistura, acabariam, necessàriamente, em atrito, em invasão, em caos.’ (grifei)”. (...) 
“É importante registrar, Senhor Presidente, nas palavras do saudoso e eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO (‘O Supremo Tri-
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bunal Federal, esse outro desconhecido’), o caráter de significativa relevância que assumiu o julgamento que venho de mencionar, quando da 
concessão, por esta Suprema Corte, da ordem de ‘habeas corpus’ que garantiu, aos cidadãos da República, no contexto histórico das já refe-
ridas eleições de 1919, o pleno exercício das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento: ‘Dos longes do passado 
remoto, ligo o Supremo Tribunal Federal às reminiscências de meus 13 anos de idade, na Bahia. Minha velha cidade entrara em ebulição 
com a campanha presidencial de RUI BARBOSA e de EPITÁCIO PESSOA, em 1919. Tombaram gravemente feridos à bala, num 
comício, MEDEIROS NETTO e SIMÕES FILHO. Pedro LAGO escapou, mas sofreu violências outras dos sicários. As vítimas 
eram amigos políticos e pessoais de meu pai e de meu avô. O meu irmão mais velho, ainda estudante de Direito, trabalhava no jornal oposi-
cionista, alvo das ameaças policiais. Tudo isso aqueceu a atmosfera em nossa casa. Aliás, a Bahia toda ardia em febre partidária. Para os 
ruistas, tratava-se dum apostolado cívico e não duma querela de facções. Temia-se pela vida do próprio RUI quando viesse a fim de pronun-
ciar a conferência anunciada para breve. Suspeitava-se também do govêrno da República, porque afrontosamente mandara a fôrça federal 
desagravar a bandeira do edifício dos Correios, sob pretexto de que recebera ultraje dos partidários do candidato baiano. Nesse clima eletri-
zado, caiu como um raio a notícia de que o Supremo Tribunal Federal concedera a RUI e seus correligionários ordem de ‘habeas corpus’, 
para que se pudessem locomover, e reunir em comício. Notou-se logo a mudança de atitude da polícia local, que, murcha, abandonou a ati-
tude de provocação. RUI desembarcou dum navio e o povo exigiu que o carro fôsse puxado à mão, ladeiras acima, cêrca de 10 km, até o 
bairro da Graça, em meio ao maior delírio da massa que já presenciei. Assisti à saudação que lhe dirigiu, em nome da Bahia, no meio ao 
trajeto, o velho CARNEIRO RIBEIRO, de barbas brancas ao vento. Não se via um soldado, nem um guarda civil nas ruas. Se um se-
abrista tentava provocar incidentes, logo alguém intervinha para ‘não perdermos a razão no Supremo Tribunal’. A população prêsa da 
exaltação partidária mais viva manteve a maior rigorosa ordem, durante dias sem policiamento, a despeito das expansões emocionais. Ouvi, 
sem perder uma palavra, ao lado de meu pai, no Politeama baiano, a longa conferência do maior dos brasileiros, interrompida, de minuto a 
minuto, por tempestades de aplausos. Logo, nos primeiros momentos, Rui entoou um hino ao Supremo Tribunal, que possibilitara a todos o 
exercício do direito de reunião pacífica naquele momento. Rompeu um côro ensurdecedor de vivas à Côrte egrégia. Foi assim que tomei cons-
ciência do Supremo Tribunal Federal e de sua missão de sentinela das liberdades públicas, vinculando-o a imagens imperecíveis na minha 
memória. E também na minha saudade.’ (grifei) Tais palavras, Senhor Presidente, mostram a reverência e a veneração que RUY, ALI-
OMAR BALEEIRO e os defensores da causa da liberdade sempre dedicaram a esta Suprema Corte, nela reconhecendo o caráter de uma 
instituição essencialmente republicana, fiel depositária do altíssimo mandato constitucional que lhe foi atribuído pelos Fundadores da Repú-
blica, que confiaram, a este Tribunal, a condição eminente de guardião da autoridade, de protetor da intangibilidade e de garante da supre-
macia da Lei Fundamental. As decisões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, pronunciada sob a égide da Constituição republi-
cana de 1891 (HC 4.781/BA, Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, proferida sob a vigente Constituição promulgada em 1988 
(ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) -, bem refletem, ainda que as separe um espaço de tempo de quase um 
século, o mesmo compromisso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liberdades fundamentais que amparam as pessoas 
contra o arbítrio do Estado.”. (...) “A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o espaço, por exce-
lência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocu-
pada pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.”. (...) “A estrutura 
constitucional da liberdade de reunião autoriza que nela se identifiquem, pelo menos, 05 (cinco) elementos que lhe compõem o perfil jurídico: 
a) elemento pessoal: pluralidade de participantes (possuem legitimação ativa ao exercício do direito de reunião os brasileiros e os estrangeiros 
aqui residentes); b) elemento temporal: a reunião é necessariamente transitória, sendo, portanto, descontínua e não permanente, podendo efe-
tuar-se de dia ou de noite; c) elemento intencional: a reunião tem um sentido teleológico, finalisticamente orientado. Objetiva um fim, que é 
comum aos que dela participam; d) elemento espacial: o direito de reunião se projeta sobre uma área territorialmente delimitada. A reunião, 
conforme o lugar em que se realiza, pode ser pública (vias, ruas e logradouros públicos) ou interna (residências particulares, v.g.); e) elemento 
formal: a reunião pressupõe organização e direção, embora precárias. Qualquer que seja a finalidade que motive o encontro ou agrupamento 
de pessoas, não importando se poucas ou muitas, mostra-se essencial que a reunião, para merecer a proteção constitucional, seja pacífica, vale 
dizer, que se realize ‘sem armas’, sem violência ou incitação ao ódio ou à discriminação, cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a 
advertência de PONTES DE MIRANDA (‘Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/604, item 
n. 10, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT), para quem ‘(...) a polícia não pode proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos 
presentes estarem armados. As medidas policiais são contra os que, por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os 
que se acham sem armas. Contra esses, as medidas policiais são contrárias à Constituição e puníveis segundo as leis’ (grifei).” (...) “Isso 
significa que o Estado, para respeitar esse direito fundamental, não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-lhe 
os objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização, ou omitir-se no 
dever de proteger os que a exercem contra aqueles que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre o objeto da própria 
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assembléia, passeata ou marcha.”. (...) “É de ressaltar que, em nosso sistema normativo, o direito de reunião pode sofrer, excepcionalmente, 
restrições de ordem jurídica em períodos de crise institucional, desde que utilizados, em caráter extraordinário, os mecanismos constitucionais 
de defesa do Estado, como o estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’) e o estado de sítio (CF, art. 139, IV), que legitimam a utiliza-
ção, pelo Presidente da República, dos denominados poderes de crise, dentre os quais se situa a faculdade de suspender a própria liberdade de 
reunião, ainda que exercida em espaços privados.”. (...) “Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas, líci-
tas, em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-las. Assiste-lhe, apenas, a faculdade de vigiá-
las, para, até mesmo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições, mais do que ilegal, será inconstitucional. É 
dever, portanto, dos organismos policiais, longe dos abusos que têm sido perpetrados pelo aparato estatal repressivo, adotar medidas de prote-
ção aos participantes da reunião, resguardando-os das tentativas de desorganizá-la e protegendo-os dos que a ela se opõem.”. (...) “Legíti-
mos, pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembléia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados, 
em espaços públicos, com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de re-
pressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor alterações na legislação penal pertinente, de formular sugestões concernentes 
ao sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, de promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestan-
tes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da assembléia, passeata ou 
encontro.”. (...) “Tenho sempre enfatizado, nesta Corte, Senhor Presidente, que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a preten-
são do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor idéias ou formular 
propostas que a maioria da coletividade repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, per-
manentemente livre, essencialmente livre.”. (...) “É por isso que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar 
um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à 
livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de 
tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e conside-
ração da própria coletividade. Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos 
fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a 
presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, para dar, ao art. 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação 
conforme à Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de 
qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos’ (fls. 14 - grifei).”. (p. 2 a 60 do voto 
do relator). Para a Min. Cármen Lúcia: “Não há plural sem contrários, sem diferenças; o pensamento único é próprio das ditadu-
ras; não é próprio das democracias. Por isso, enfatizo também que a praça, como espaço democrático, realiza esses valores que estão no 
preâmbulo da Constituição e que, depois, em suas normas, no corpo normativo constitucional, se tornam direitos fundamentais assegurados e 
que podem e devem ser plenamente exercidos e assegurados, quer pelo Estado-juiz, quer pelo Estado executivo, porque, neste caso, a polícia 
tem sido chamada até para executar ordens judiciais no sentido rigorosamente oposto ao que aqui se tem. Por outro lado, além do pluralis-
mo que funciona exatamente para dar vazão às liberdades e, principalmente, a um conceito que a Constituição brasileira encarece, que é o 
da libertação, a dinâmica da liberdade para transformar não apenas a sociedade, mas para transformar o direito, a fim de que ele seja coe-
rente com o que a sociedade quer num determinado momento, parece-me comportar algo que me preocupa muito hoje, apesar de a Constitui-
ção brasileira tanto enfatizar este princípio da liberdade, que é a tolerância com o diferente e com quem pensa diferente, a capacidade de ou-
vir, ser questionado e ser contra ou a favor. Vivemos um momento em que, com esta ideia que prevaleceu na década passada do pensamento 
único, parece que a tolerância ficou pouco tolerada. E marchas como essa comportam exatamente a ideia de que nós temos que tolerar, ir 
para a praça discutir, e dali se tirar o consenso do que vai ser mantido como direito ou ser um dado transformador do direito. Exatamente 
nesse sentido, portanto, é que acho não haver democracia intolerante; a democracia é generosa, exatamente porque há diversidade de pensa-
mentos e liberdade de ideias, tal como este Supremo Tribunal, em julgamentos da primeira década do século passado, já preconizava, o que, 
aliás, foi mostrado também por Vossa Excelência, Ministro Celso.” O Min. Ricardo Lewandowski destacou a divisão da li-
berdade de manifestação pelo Min. Celso de Mello, em elementos: “Eu gostaria de chamar a atenção dos meus eminentes Cole-
gas para um ponto, dos vários, riquíssimos tópicos desenvolvidos no voto de Sua Excelência, o Ministro Celso de Mello, que mostra a notá-
vel contribuição que este ilustre Membro da Suprema Corte traz para a própria doutrina das liberdades públicas, elaborando um estudo so-
bre o regime jurídico da liberdade de reunião e de manifestação, quando o Ministro Celso, às fls. 17 de seu voto, identifica a estrutura cons-
titucional dessa liberdade fundamental, mostrando que ela é integrada por pelo menos cinco elementos: o elemento pessoal, o elemento tempo-
ral, o elemento intencional, o elemento espacial e o elemento formal. É uma notabilíssima contribuição à doutrina - insisto - do regime das 
liberdades públicas no Brasil. Tenho certeza, um pensamento absolutamente original e certamente antológico do Ministro Celso de Mello, 
que ele nos traz, agora, à consideração.” Para o Min. Marco Aurélio: “A valorização do espaço e do debate públicos assim como a 
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afirmação de que a realização do homem ocorre com a participação na vida pública da cidade constituem o que veio a ser rotulado por Ben-
jamim Constant como ‘liberdade dos antigos’. Nesse sentido, a democracia compreende simplesmente a possibilidade de ir a público e emitir 
opiniões sobre os mais diversos assuntos concernentes à vida em sociedade. Embora a versão de democracia de hoje não seja idêntica à adota-
da pelos gregos, citada por Constant, o cerne do que se entende por governo democrático encontra-se, ao menos parcialmente, contido nessa 
ideia de possibilidade de participação pública. E o veículo básico para o exercício desse direito é a prerrogativa de emitir opiniões livremente. 
Entre os autores modernos que debatem a teoria da justiça, Jürgen Habermas edificou uma teoria dos direitos fundamentais com base no 
elemento comunicativo. O autor alemão parte de uma constatação fática para alicerçar a teoria que defende: o fato do pluralismo. O consen-
so ético resultante da homogeneidade que existia nas sociedades pré-industriais não existe mais, de modo que as decisões públicas não podem 
ser justificadas com fundamento nesse acordo global de natureza ética entre os cidadãos. Ao contrário: nas sociedades contemporâneas, os in-
divíduos discordam veementemente sobre um leque variado de assuntos. Nesse ‘mosaico cultural’ que são as sociedades de hoje, a legitimida-
de das normas jurídicas só pode ser extraída do processo de autolegislação levado a efeito pelos próprios cidadãos. Esta é a concepção política 
de Habermas: primazia do processo democrático na construção de um direito legítimo, porque não há mais como recorrer a verdades aprio-
rísticas. Nessa óptica, os direitos fundamentais revelam-se essenciais para que se dê lugar à verdadeira seara pública democrática. Existem 
para garantir a abertura dos espaços comunicativos e a possibilidade de participação geral. São imposições decorrentes do reconhecimento mú-
tuo entre os indivíduos da condição de seres autônomos, livres e iguais, autolegisladores e membros de uma comunidade jurídica comum. Na 
síntese de Cláudio Pereira de Souza Neto, ‘é o próprio diálogo, é a exposição dos argumentos à crítica pública que garante a correção dos re-
sultados, e não os compromissos éticos dos sujeitos. A democracia deliberativa representa, desse modo, uma aplicação da ética do discurso no 
campo político’. Trata-se de uma concepção procedimental dos direitos fundamentais capaz de conciliá-los com o princípio democrático. A 
proteção dos espaços públicos de comunicação, instrumentalizada – é realmente um instrumento – pelo princípio da liberdade de expressão, 
assume papel preponderante, pois somente com tal garantia o Direito será produzido de forma legítima. Esse é o pressuposto da democracia 
deliberativa, assim definida ‘como uma forma de governo no qual cidadãos livres e iguais e seus representantes, logicamente, justificam deci-
sões em um processo no qual eles dão uns aos outros razões que são mutuamente aceitáveis e acessíveis pela generalidade dos partícipes, com 
o objetivo de alcançar conclusões que são vinculantes para os cidadãos presentes, mas abertas – sempre abertas – a modificações no futuro’. 
Por tais razões, a primeira medida de todo governo despótico é obstruir os canais livres de circulação de ideias. É o primeiro sintoma da fa-
lência da democracia. A defesa da liberdade de expressão também pode ser fundamentada na autonomia individual do ser humano. Ao ex-
pressar publicamente opiniões e pensamentos próprios, o indivíduo vale-se da liberdade como instrumento para o desenvolvimento da persona-
lidade. Mesmo quando a adesão coletiva se revela improvável, a simples possibilidade de proclamar publicamente certas ideias corresponde a 
um ideal de realização pessoal e de demarcação do campo da individualidade. Caso contrário, o direito à autodeterminação estaria violado 
com a ingerência estatal, solapando-se um dos atributos da dignidade da pessoa humana.”. 

Vide o Art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Especializada Inte-
ramericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 (Pacto de São José da 
Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda 
pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e 
idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer ou-
tro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabi-
lidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: (a). o respeito aos direitos ou à reputação 
das demais pessoas; ou (b). a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restrin-
gir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de fre-
qüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obs-
tar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusi-
vo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.”. 

X - são invioláveis a intimidade6, a vida privada, a honra7 e a imagem8 das pessoas, as-
segurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua viola-
ção;9  
(6) Art. 5º, X (intimidade): 
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Sobre o conceito de “intimidade”, vide o voto da Rel. Min. Cármen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, jul-
gada procedente, por unanimidade, pelo Plenário do STF, em 10/06/2015: “53. Sejam como forem consideradas e conceitua-
das intimidade e privacidade, duas observações se impõem para os fins de interpretação das normas civis questionadas e sua compatibilidade 
com esses direitos constitucionalmente assegurados. A primeira refere-se à circunstância constitucional de se distinguirem intimidade e priva-
cidade para os fins de definição do seu conteúdo na forma protegida no sistema jurídico fundamental brasileiro e de sua eficácia social. A se-
gunda respeita à esfera de sua definição, que não é a mesma para todos, pois o maior ou menor resguardo de espaço indevassável da vida 
pessoal aos olhos dos outros altera-se de acordo com a escolha feita pelo sujeito de direito a submeter-se a atividade que a) componha, ou não, 
os quadros de agentes das instituições estatais, sujeitas estas à transparência plena para ciência e controle dos cidadãos. Vem dos Antigos 
que aquele que não se quer expor ao público há de se manter nos umbrais da porta de casa, em cujo espaço, naquele período histórico, era 
sinônimo de segredo; b) promova as suas atividades em público e para o público, do qual extraia a sua condição profissional e pessoal, difí-
ceis como são os lindes de uma e outra quando o nome, a profissão ou a função extraem do público o seu desempenho e do qual dependa o 
seu êxito. Quem busca a luz não há de exigir espaço intocado de sombra; ou c) extraia ou retire dos cidadãos, pelo exercício de sua função 
ou atividade, os ganhos materiais, profissionais ou de reconhecimento, com os quais se dá a viver, pelo que há de ser por eles conhecido.”. 
(...) “Ninguém se engane: o buraco da fechadura atrai. Às vezes trata-se apenas de curiosidade malsã, outras, de vontade de saber o que há 
no quarto trancado. Segredo é comichão no olhar. As portas hoje não têm tranca, mas se selam mais as casas que antes. E há as câmeras 
que, a propósito de segurança, gravam, mostram e espalham-se em redes que repercutem no mundo em questão de segundos o que se quer e o 
que não se deseja mostrar. O tempo é outro. Não adianta chorar. ‘Sorria, você está sendo filmado’.”. 

Sobre a intimidade dos empregados e o uso de informações destes pelo empregador, vide a “Opinion 2/2017 on data 
processing at work” (17/EM WP 249), de 08/06/2017, proferida pelo “Article 29 Data Protection Working Party” 
(uma entidade consultiva independente da Europa em matéria de proteção de dados e privacidade, cujas funções estão 
descritas no Artigo 30 da Diretiva 95/46/EC e Artigo 15 da Diretiva 2002/58/EC): “Whilst primarily concerned with the 
Data Protection Directive, the Opinion looks toward the additional obligations placed on employers by the General Data Protection Regu-
lation. It also restates the position and conclusions of Opinion 8/2001 and the WP55 Working Document, namely that when processing 
employees’ personal data: - employers should always bear in mind the fundamental data protection principles, irrespective of the technology 
used; - the contents of electronic communications made from business premises enjoy the same fundamental rights protections as analogue 
communications; - consent is highly unlikely to be a legal basis for data processing at work, unless employees can refuse without adverse con-
sequence; - performance of a contract and legitimate interests can sometimes be invoked, provided the processing is strictly necessary for a le-
gitimate purpose and complies with the principles of proportionality and subsidiarity; - employees should receive effective information about 
the monitoring that takes place; and - any international transfer of employee data should take place only where an adequate level of protec-
tion is ensured.” . Disponível em: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631. Acesso em 23 de ou-
tubro de 2017. 

(7) Art. 5º, X (honra): 
Sobre o conceito de “honra”, vide o voto da Rel. Min. Cármen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, 
julgada procedente, por unanimidade, pelo Plenário do STF, em 10/06/2015: “Honra, conforme ensina Nelson Hun-
gria, há de ser entendida como ‘o bem material [...] entendida esta, quer como o sentimento de nossa dignidade própria (honra interna, 
honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra 
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econô-
mico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor moral e social, ou da própria dignidade ou de-
coro) e do seu patrimônio moral. Notadamente no seu aspecto objetivo ou externo (isto é, como condição do indivíduo que faz jus à con-
sideração do circulo social em que vive), a honra é um bem precioso, pois a ela está necessariamente condicionada a tranquila participa-
ção do indivíduo nas vantagens da vida em sociedade. Como diz CATHBEIN, ‘a boa reputação ó necessária ‘ao homem, constituin-
do o indispensável pressuposto ou ‘base, por assim dizer, de sua posição e eficiência social. ‘ Os homens de bem somente se acercam da-
queles que gozam ‘ de boa fama. Se alguém adquire má fama, dele se afastam os conhecidos e amigos, e não mais é tolerado nas boas 
‘rodas. Estará êle privado da confiança e prestígio com que ‘ a sociedade resguarda os homens de bem. Sem boa reputação, além disso, é 
impossível alcançar ou exercer com ‘ êxito postos de relevo, influência ou responsabilidade, porque os malafamados não merecem confi-
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ança’ [HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1958, v. VI, p. 39].”. (...) “57. O 
cuidado do direito com a proteção da honra passou a ser constitucionalmente tratado por respeitar dimensão do direito à vida digna da 
pessoa. Antes esse tratamento era civil e entendia-se como relação intersubjetiva no plano das relações privadas. Marcelo Malizia Ca-
bral, por exemplo, menciona: ‘A honra, entendida como projeção na consciência social do conjunto de valores pessoais de cada indiví-
duo, desde os emergentes de sua mera pertença ao gênero humano até aqueloutros que cada indivíduo vai adquirindo através do seu es-
forço social, encontra-se protegida pela Carta Civil e pelas Constituição portuguesas, ainda que genericamente, em dispositivos próprios, 
assim como pela ordem jurídica internacional. A honra juscivilisticamente tutelada abrange a projeção do valor da dignidade humana, 
que é inata, ofertada pela natureza igualmente a todos os seres humanos, insuscetível de ser perdida por qualquer homem em qualquer 
circunstância. Em sentido amplo, inclui também o bom nome e a reputação, enquanto sínteses do apreço social pelas qualidades deter-
minantes da unicidade da cada indivíduo nos planos moral, intelectual, sexual, familiar, profissional ou político. Engloba, ainda, o 
simples decoro, como projeção dos valores comportamentais do indivíduo no que se prende ao trato social e o crédito pessoal, como proje-
ção social das aptidões e capacidade econômicas desenvolvidas por cada homem’ (CABRAL, Marcelo Malizia. ‘A colisão entre os di-
reitos de personalidade e o direito de informação’. In MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; BONATO 
FRUET, Gustavo (orgs.). Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 118-119).” 

(8) Art. 5º, X (imagem): 
Sobre o conceito de “imagem”, vide o voto da Rel. Min. Cármen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalida-
de nº 4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – 
ANEL, julgada procedente, por unanimidade, pelo Plenário do STF, em 10/06/2015: “58. Diferente da honra é a 
imagem, que, para Maria Helena Diniz, traz duplo significado: ‘A imagem-retrato é a representação física da pessoa como um todo 
ou em partes separadas do corpo, desde que identificáveis, implicando o reconhecimento de seu titular por meio de fotografia, escultura, 
desenho, pintura, interpretação dramática, cinematografia, televisão, sites: etc., que requer autorização do retratado (CF de 1988, art. 
5º; X). E a imagem-atributo é o conjunto de caracteres ou qualidades cultivadas pela pessoa reconhecidos socialmente (CF de 1988, 
art. 5º, V). Abrange o direito: à própria imagem, ao uso ou à difusão da imagem; à imagem das coisas próprias e à imagem em coisas, 
palavras ou escritos ou em publicações; de obter imagem ou de consentir em sua captação por qualquer meio tecnológico. O direito à 
imagem é autônomo, não precisando estar em conjunto com a intimidade, a identidade, a honra etc. Embora possam estar, em certos 
casos, tais bens a ele conexos, isso não faz com que sejam partes integrantes um do outro’ (DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 29). 
A imagem recebe tratamento jurídico diferente dos demais itens, por comportar regime diferente, sendo permitida a divulgação quando a 
pessoa tiver notoriedade, o que não constitui anulação do direito à intimidade e à privacidade, mas diminui o espaço de indevassabili-
dade protegida constitucionalmente. A notoriedade torna a pessoa alvo de interesse público pela referência, pelo destaque no campo inte-
lectual, artístico, moral, científico, desportivo ou político. Quando o interesse advier de ou convier às funções sociais desempenhadas ou 
delas decorrer ou para a compreensão concorrerem as informações que extrapolem as linhas da quadra de jogo ou desempenho, a busca, 
produção e divulgação de informações não é ilegítima, nem pode ser cerceada sob o argumento de blindar-se a pessoa com a inviolabili-
dade constitucionalmente assegurada.”. 

(9) Art. 5º, X: 
Vide a ADI nº 4.815-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte: Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL, j. 
10/06/2015, DJe 01/02/2016]. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente pedido formulado em 
ação direta para dar interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de tex-
to. 

O Plenário do STF julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF 
(ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada em 
10/06/2015, proposta para questionar os arts. 20 e 21 do Código Civil “para dar interpretação conforme à Constituição 
aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensa-
mento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamen-
te a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou 
de seus familiares, em caso de pessoas falecidas).”. O julgamento foi precedido de audiência pública, cujos vídeos estão 
disponíveis em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47snMTqOO3vtRdit5BeN6QVj, acesso em 
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25/10/2007. Para a Relatora: “Este é um julgamento sobre o direito à palavra e a liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silên-
cio humano. Às vezes desumano. Por isso, a Constituição da República e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais, ou de 
direitos humanos, garantem como núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz essencialmente pela palavra.” 
(...) “Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: ‘cala a boca já morreu, quem manda em minha boca 
sou eu’. O tempo ensinou-me que era uma musiquinha, não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida apren-
di que quem, por direito, não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “A Constituição da República 
declara fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica e cultural. Também ga-
rante a inviolabilidade da intimidade (a essência resguardada de cada um), da privacidade (o que não se pretende viver senão no espaço 
mais recolhido daqueles com quem recai a escolha), da honra (que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam 
as ações de cada um e fazem a pessoa reconhecida, para o que se precisa da liberdade) e da imagem (construída a partir da livre escolha 
do que se quer ser). Se houver ofensa – o que pode acontecer, pelas características humanas –, o autor haverá de responder por essa 
transgressão, na forma constitucionalmente traçada, pela indenização reparadora ou outra forma prevista em lei.” (...) “O direito ad-
mite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os arts. 20 e 21 do Código Civil, para os quais se pede interpretação con-
forme à Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias ou audiovisuais independentemente da autorização 
prévia, somente podem ser tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema jurídico se afastada aquela exigência para o tema 
específico. Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em 
tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indenização a ser fixada segundo o que se tenha 
demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a Constituição, amordaçar a liberdade, 
para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.” (...) “Por isso, considerando que: a) a Constituição da República assegura 
como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, cien-
tífica, cultural; b) a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreende o direito de informar, 
de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica, para o que a biografia compõe fonte inarredável e fecunda; c) a 
Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por parti-
cular sobre o direito de outrem; d) a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da digni-
dade da pessoa, estabelecendo a consequência do descumprimento dessa norma pela definição da reparação de contrariedade a ela por 
indenização a ser definida; e e) norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda 
que sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constituci-
onalmente permitida, o que impõe se busque a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não 
poder persistir no sistema jurídico; Voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar inter-
pretação conforme à Constituição da República aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, a) em consonância com 
os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o 
consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, 
sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas faleci-
das);” (...) “Quem, por direito, não é senhor do seu dizer não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “Atualmente, doutrina e 
jurisprudência reconhecem que a eficácia dos direitos fundamentais espraia-se nas relações entre particulares. Diversamente dos primei-
ros momentos do Estado moderno, no qual, sendo o ente estatal o principal agressor a direitos fundamentais, contra ele se opunham as 
normas garantidoras desses direitos, hoje não é permitido pensar que somente o Estado é fonte de ofensa ao acervo jurídico essencial de 
alguém. O particular não pode se substituir ao Estado na condição de deter o poder sobre outro a ponto de cercear ou anular direitos 
fundamentais.” (...) “Por isso a eficácia dos direitos fundamentais é tida como extensiva ao Estado e também aos particulares, que não 
podem atuar em desrespeito às garantias estabelecidas pelo sistema constitucional.” (...) “67. A biografia autorizada não está proibi-
da. A não autorizada também não. Não se há de imaginar, porém, que a memória seja perfeita. A memória é enganosa. A autobio-
grafia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E não se escuta o que não é de agrado.” (...) “A pesquisa histórica de-
pende das biografias. É da vida e com as vidas que se estruturam as sociedades. Sociedade é todo composto de vidas singulares, mas que 
se erguem como esteios estruturadores das instituições e construtores de catedrais e capelas de gentes, ideias e costumes.” (...) “A autori-
zação prevista na legislação civilista talvez tenha sido pretensão de se constituir em proteção jurídica asseguradora da inviolabilidade 
constitucionalmente prevista e sem a qual o rol de direitos fundamentais não tem plena eficácia relativamente ao Estado e aos particu-
lares. Não há, entretanto, como compatibilizar o que o direito garante como liberdade, assegurando a plena expressão, proibindo ex-
pressa e taxativamente qualquer forma de censura, definindo como direito fundamental a inviolabilidade da intimidade, da privacida-
de, da honra e da privacidade e, para descumprimento dessa norma, prescrevendo a forma indenizatória de reparação, e norma de hie-
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rarquia inferior pela qual fixada regra para o exercício dessa liberdade, iniciando-se com a ressalva ‘salvo se autorizadas’.” (...) “69. 
Nem se afirme alterar a interpretação do direito a circunstância de a proteção da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da 
honra e da imagem ser agravada pela circunstância de se buscarem fins comerciais com a comercialização da obra biográfica. Escreve-se 
para ser lido. E livro é produto de comércio. Logo, o que se está a obtemperar não é importante para o deslinde da questão relativa à 
interpretação da matéria. O mesmo dá-se com a obra audiovisual. Produção cinematográfica é comercializável. E comércio faz-se com 
paga pela prestação do serviço. Corre-se o risco de haver abusos, de se produzirem escritos ou obras audiovisuais para divulgação com o 
intuito exclusivo de se obterem ganhos espúrios pela amostragem da vida de pessoas com detalhes que não guardam qualquer traço de 
interesse público.” (...) “Pode-se afirmar que o mal tem mais força de ser acreditado. Se o homem prefere acreditar no pior, não há re-
médio para crenças tais. Faço direito, não faço milagre.” (...) “74. A Constituição da República assegura as liberdades de maneira 
ampla. Não pode ser anulada por outra norma constitucional, por emenda tendente a abolir direitos fundamentais (inc. IV do art. 
60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direi-
to constitucionalmente assegurado, a inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem.”.  O Min. Luís 
Roberto Barroso, louvado por sua manifestação, pelos Mins. Luiz Fux, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, 
asseverou: “14. Este lugar privilegiado que a expressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre 
dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua proteção, entre os quais se destacam cinco principais. O primeiro diz respeito à 
função essencial que a liberdade de expressão desempenha para a democracia. De fato, o amplo fluxo de informações e a formação de 
um debate público robusto e irrestrito constituem pré-requisitos indispensáveis para a tomada de decisões pela coletividade e para o au-
togoverno democrático. A segunda justificação é a própria dignidade humana. A possibilidade de os indivíduos exprimirem de forma 
desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, assim como de terem acesso às ideias, preferências e visões de mundo dos demais é 
essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial dos indivíduos, consistindo, assim, em uma 
emanação da sua dignidade. 15. Uma terceira função atribuída à livre discussão e contraposição de ideias é o processo coletivo de busca 
da verdade. De acordo com essa concepção, toda intervenção no sentido de silenciar uma opinião, ainda que ruim ou incorreta, seria 
perniciosa, pois é na colisão com opiniões erradas que é possível reconhecer a ‘verdade’ ou as melhores posições. O quarto fundamento da 
proteção privilegiada da liberdade de expressão está atrelada à sua função instrumental para o exercício e o pleno gozo dos demais di-
reitos fundamentais. A quinta e última justificação teórica se refere à preservação da cultura e história da sociedade. As liberdades co-
municativas constituem claramente uma condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patri-
mônio cultural de uma nação. 16. Por fim, além dos fundamentos filosóficos, há uma importante razão de ordem histórica para a atri-
buição de uma posição preferencial às liberdades expressivas: o temor da censura.” (...) “44. Por fim, uma vez que as informações se-
jam obtidas por meio lícito e sejam verdadeiras (ou não sabidamente falsas), não haveria ilicitude na divulgação, tampouco dever de 
compensar por um suposto uso comercial da ‘imagem’ alheia. Não parece que o conhecimento sobre determinados eventos da vida de 
uma pessoa seja um patrimônio suscetível de apropriação privada. Embora esse conhecimento possa ser vertido em uma obra de interes-
se comercial, isso não significa que a pessoa retratada seja dona da sua notoriedade.”. Disse a Min. Rosa Weber: “A sujeição da 
publicação de obra de caráter biográfico à prévia autorização ou licença da pessoa biografada e de outras pessoas retratadas como coad-
juvantes (ou de seus familiares no caso de pessoas falecidas) aniquila a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de ex-
pressão da atividade intelectual, artística e científica e de informação, golpeadas em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e 
a autorização ou licença, de outro, são conceitos excludentes. A Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao par-
ticular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a 
censura prévias, que atuem no sentido de delinear o seu conteúdo. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da 
Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do 
bom gosto. […] O fato de a publicação adotar uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é re-
levante. […] Os tribunais não devem ignorar o fato de que, se os jornais não publicarem informações em que o público está interessado, 
haverá menos jornais publicados, o que não atenderá ao interesse público.’”. (...) “Além de inconstitucional, a exegese dos arts. 20 e 
21 do Código Civil segundo a qual é vedada a publicação sem autorização do biografado ou de seus familiares, é exemplo do tipo de 
regra que direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e 
a nação economicamente subdesenvolvida.”. O Min. Dias Toffoli, lembrando seu voto na ADI 2404 (Classificação Indica-
tiva), afirmou: “Veja-se, pois, que a exigência, de forma geral e abstrata, de autorização do biografado para a publicação de obra 
biográfica traria uma série de consequências negativas para a produção biográfica no Brasil, interferindo não só na quantidade de obras 
dessa natureza circulando no mercado, as quais possuem inegável valor histórico e cultural, como na fidedignidade desses relatos. Ora, o 
pleno desenvolvimento da democracia pressupõe a liberdade de manifestação de pensamento e de expressão da atividade intelectual, ar-
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tística, científica e de comunicação, como forma de viabilizar a manutenção de uma sociedade plural, na qual diferentes ideais e opini-
ões, muitas delas absolutamente antagônicas, possam tomar parte no debate público, atuando na formação de dissensos, os quais são da 
essência do regime democrático. É o que observa Guilherme Gouvêa Pícolo, ao se referir a um estado democrático de direito ideal: ‘A 
política, num Estado Democrático de Direito ideal, é uma construção possível apenas pela articulação inter-humana, pavimentada por 
meio de um processo sucessivo de proposições e debates, que levam ao confronto de valores, e mais adiante, à justaposição ou harmoniza-
ção dos interesses a serem impressos por instrumentos legítimos de poder. A crítica e a oposição, livremente externadas, são pré-
requisitos do pluralismo político, baluarte do jogo democrático e fundamento do raciocínio dialético’ (PÍCOLO, Guilherme Gouvêa. 
Direito de Livre Expressão vs Direito à honra, vida privada e intimidade. Ciência Jurídica ad Literas et Verba. Ano XXVII, vol. 
179, set./out. 2014).”. 

A Corte Européia de Direitos humanos confirmou a decisão da Justiça da França, num caso em que certa revista 
publicou a foto de um jovem repleto de ferimentos produzidos por tortura, na capa e noutras páginas da edição. A 
decisão foi proferida em ação requerida pela mãe e pelas irmãs do torturado, que se alegavam agredidas pela publi-
cação de seu filho e irmão, naquele estado deplorável. A Corte Européia de Direitos Humanos reputou correta a 
proibição de publicação da fotografia do jovem, analisando a ausência de notoriedade do fotografado, analisando a 
forma de obtenção da fotografia (foto feita pelos torturadores, para extorquir a família) e as repercussões da repor-
tagem sobre o crime, ilustrada por tal foto: “5. I.H., jeune homme de vingt-trois ans, fut attiré le 20 janvier 2006 dans un 
guet-apens par une jeune fille rencontrée quelques jours plus tôt sur son lieu de travail. Le lendemain, sa famille reçut une demande de 
rançon avec une photographie sur laquelle son visage était masqué par du ruban adhésif argenté. Seuls apparaissaient son nez en-
sanglanté et une partie de son front, l’ensemble du visage donnant l’impression d’être enflé sous le bandage de ruban adhésif. Ses 
poignets étaient entravés avec le même ruban adhésif. Un journal était posé sur ses bras, il tenait son trousseau de clés entre ses mains 
et un pistolet était braqué sur sa tempe, l’épaule gauche de son vêtement suggérant la soumission imposée et la torture. 6. Le jeune 
homme fut séquestré et torturé pendant vingt-quatre jours. Il fut retrouvé le 13 février 2006 près d’une voie ferrée, nu, bâillonné et me-
notté, portant de nombreuses brûlures et quatre plaies faites par un objet « tranchant et piquant ». Il décéda au cours de son transport 
à l’hôpital. 7. Cette affaire fut particulièrement médiatisée en France. 8. Le 29 avril 2009, le procès de vingt-sept personnes soupçon-
nées d’avoir participé à cette affaire débuta, à huis clos, devant la cour d’assises des mineurs de Paris. 9. Dans son numéro 120 daté 
du mois de juin 2009 mais publié antérieurement, le magazine « Choc », édité par la requérante, publia en couverture et quatre fois en 
pages intérieures la photographie décrite ci-dessus, ainsi qu’un article de plusieurs pages, accompagné également d’autres photographies, 
sur l’affaire. L’éditorial précisait notamment ce qui suit : « (...) A Choc, nous avons décidé de revenir longuement sur cette triste af-
faire. Et de publier cette terrible photo qui, bien plus que tous les mots, raconte le calvaire d’un être humain tombé au champ de la 
barbarie. » 10. Le 19 mai 2009, la mère et deux sœurs d’I.H. assignèrent la requérante en référé devant le tribunal de grande instan-
ce de Paris. Elles alléguèrent qu’en publiant cette photographie, la requérante avait gravement porté atteinte au respect de leur vie privée 
et créé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser dans les plus brefs délais. Invoquant les articles 9 et 16 du code 
civil, elles demandèrent, sous astreinte, le retrait de la vente du magazine en cause, l’insertion de la décision à venir dans le magazine tel 
que modifié après suppression des photographies litigieuses, ainsi que le versement de sommes au titre de provisions sur des dommages et 
intérêts. 11. Par une ordonnance de référé du 20 mai 2009, le vice-président du tribunal de grande instance de Paris condamna la re-
quérante à retirer le numéro du magazine de tous les points de vente, sous astreinte de 200 euros (EUR) par infraction constatée à 
partir du 22 mai 2009 à 14 h 00.”. (...) “14. Par un arrêt du 28 mai 2009, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance pour 
l’essentiel. Elle souligna qu’aux termes des articles 9 et 16 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Elle jugea que la li-
berté de la presse incluait celle d’illustrer des articles par des photographies et que les crimes commis pouvaient donner lieu à une infor-
mation légitime du public, notamment par des photographies. Elle estima cependant que la photographie litigieuse avait été publiée sans 
autorisation, qu’elle n’avait aucune vocation à être diffusée dans le public, appartenant à la famille d’I.H. et au dossier de l’instruction 
de l’affaire, qu’elle suggérait la soumission et la torture, était indécente et portait atteinte à la dignité humaine. Elle considéra en outre : 
que la publication de cette photographie et l’utilisation qui en était faite, en rappelant la demande de rançon, au moment où le procès 
des ravisseurs avait lieu, ravivait la souffrance des proches d’I.H. et pouvait à juste titre être ressentie par eux comme constituant une 
atteinte grave à leur sentiment d’affliction, autrement dit à leur vie privée ; que le fait que cette photographie ait été montrée lors d’une 
émission de télévision, de manière nécessairement fugitive et que les tortures subies par I.H. aient été abondamment décrites dans la 
presse, n’enlevait rien au caractère attentatoire de cette publication à leur vie privée ; enfin, qu’une telle utilisation, qui dénotait une vo-
lonté de recherche de sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information et n’autorisait pas cette atteinte à la vie 
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privée des plaignantes. 15. Relevant que le magazine devait être en vente pendant un mois et qu’il n’apparaissait pas nécessaire 
d’interdire en totalité ce numéro, la cour d’appel ordonna que soient occultées, par tout moyen utile et inaltérable, les cinq reproductions 
de la photographie dans tous les magazines mis en vente ou en distribution, sous peine d’astreinte de 50 euros par infraction, constituée 
par la présence d’une photographie non occultée. S’agissant des provisions allouées aux plaignantes, elle confirma l’ordonnance et leur 
accorda des sommes au titre des frais irrépétibles.”. (...) “17. Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. 
Après avoir rappelé que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en 
éprouvent un préjudice en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort, elle jugea que la cour d’appel avait justement es-
timé que la publication de la photo, qui dénotait une recherche de sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de 
l’information et que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et, dès lors, à la 
vie privée de ses proches.” (...) “ii. Application de ces principes au cas d’espèce”. (...) “ ) Quant à la notoriété de la personne visée et à 
l’objet du reportage. 38. Rappelant qu’il faut opérer une distinction entre les personnes privées et les personnes agissant dans un contex-
te public (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, précité, § 117 et s.), la Cour relève sur ce point qu’en l’espèce la photo-
graphie concernait une personne privée. 39. Elle rappelle également que si la notoriété ou les fonctions d’une personne ne peuvent en au-
cun cas justifier le harcèlement médiatique ni la publication de photographies obtenues par des manœuvres frauduleuses ou clandestines 
ou de photographies révélant des détails de la vie privée des personnes et constituant une intrusion dans leur intimité (cf. notamment, 
Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, précité, § 123), il en va nécessairement de même, a fortiori, pour un simple particu-
lier. 40. Quant à l’objet du reportage, la Cour note qu’il concernait une affaire judiciaire et les crimes commis. Néanmoins, la cour 
d’appel a opéré une distinction entre l’article lui-même et la reproduction de la photographie litigieuse. Dans son arrêt du 28 mai 
2009, elle a estimé qu’il n’apparaissait pas nécessaire d’interdire en totalité le magazine, ordonnant uniquement que soient occultées les 
reproductions de la photographie dans tous les magazines mis en vente ou en distribution (paragraphe 15 ci-dessus). 41. La Cour 
partage cette analyse. S’agissant de la distinction entre l’article, d’une part, et la photographie, d’autre part, elle a en effet jugé que la 
publication d’une photographie interfère avec la vie privée d’une personne et qu’un cliché peut contenir des « informations » très person-
nelles, voire intimes, sur un individu ou sa famille (Von Hannover (no 2), précité, § 103, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. 
France, précité, § 85). Partant, rien ne s’opposait à ce qu’une distinction soit faite entre la publication d’un article et celle d’une pho-
tographie (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 148-156, 18 janvier 2011, et Verlagsgruppe News GMBH et Bobi 
c. Autriche, no59631/09, § 82, 4 décembre 2012). ) Quant au mode d’obtention des informations. 42. Concernant le mode 
d’obtention des informations, en l’espèce, de la photographie litigieuse, la Cour rappelle l’importance que revêt à ses yeux le respect par 
les journalistes de leurs devoirs et de leurs responsabilités, ainsi que des principes déontologiques qui encadrent leur profession. La lo-
yauté des moyens mis en œuvre pour obtenir une information et la restituer au public, ainsi que le respect de la personne faisant l’objet 
d’une information, sont aussi des critères essentiels à prendre en compte (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, précité, § 
132). 43. La Cour relève que les juridictions internes ont attaché beaucoup d’importance au fait qu’il ne s’agissait pas d’une photogra-
phie réalisée dans un lieu public, mais prise par les tortionnaires d’I.H. pendant sa séquestration, adressée à la famille en vue du ver-
sement de la rançon et n’ayant aucune vocation à être publiée. La cour d’appel a relevé, en particulier, que cette photographie avait été 
publiée sans autorisation, qu’elle n’avait aucune vocation à être diffusée dans le public et qu’elle appartenait à la famille d’I.H. et au 
dossier de l’instruction de l’affaire (paragraphe 14 ci dessus). 44. La Cour constate ainsi que, nonobstant la diffusion de cette photo-
graphie dans le cadre d’une émission de télévision, également relevée par la cour d’appel qui l’a qualifiée de nécessairement fugitive, la 
requérante a publié cette photo, qui n’avait pas de caractère public, sans autorisation de la part des proches d’I.H. δ) Quant au conte-
nu, à la forme et aux répercussions de l’article litigieux. 45. La Cour rappelle ensuite que la manière de traiter un sujet relève de la li-
berté journalistique (ibidem, §§ 139 et 146 et s.). Pour autant, lorsqu’est en cause une information mettant en jeu la vie privée 
d’autrui, il incombe aux journalistes de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’impact des informations et des images à publi-
er, avant leur diffusion ; en particulier, certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d’une protection particulièrement at-
tentive au regard de l’article 8 de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors 
de leur traitement (ibidem, § 140). 46. Elle relève que le premier juge a estimé que la publication de cette photographie était de nature 
à heurter profondément les sentiments de la mère et des sœurs d’I.H. et comportait une atteinte grave à la dignité humaine que constitu-
ait une telle représentation de celui-ci au regard des conditions de sa séquestration et de son sort tragique (paragraphe 12 ci dessus). La 
cour d’appel a ensuite considéré que la photographie suggérait la soumission et la torture, était indécente et portait atteinte à la dignité 
humaine (paragraphe 14 ci-dessus). Les juridictions internes ont unanimement jugé que la publication constituant une atteinte grave, 
voire exceptionnelle pour le premier juge, au sentiment d’affliction de la mère et des sœurs d’I.H., autrement dit à leur vie privée. 47. 
La Cour partage ces constats au vu des circonstances particulières de l’espèce. Elle estime en outre qu’à la différence d’autres affaires 
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qu’elle a été amenée à examiner (voir, notamment, Éditions Plon c. France, no 58148/00, § 45, 18 mai 2004, et Hachette Filipac-
chi Associés, précitée, §§ 47 et s.), l’écoulement du temps n’est pas un élément d’appréciation pertinent en l’espèce, dès lors que non seu-
lement la photographie n’avait jamais été publiée, mais qu’en outre la publication coïncidait avec le début du procès des criminels 
qu’allaient devoir affronter la mère et les sœurs d’I.H. Ainsi, et à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’affaire Hachette Filipacchi 
Associés (précitée), la souffrance ressentie par les proches d’I.H. devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de 
précaution, dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la 
victime. La publication de cette photographie, en couverture et à quatre reprises dans un magazine de très large diffusion, a eu pour 
conséquence d’aviver le traumatisme subi par ces derniers.” (SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET 
D’ÉDITION c. FRANCE, Quinta Seção da Cour européenne des droits de l’homme, Requête nº 4683/11, deci-
são de 25 de fevereiro de 2016, disponível em http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160825, acessado em 
28/02/2016). 

Sobre direito ao esquecimento, no direito italiano, vide a decisão da Corte de Cassação Italiana, em caso de ex ter-
rorista citado em matéria jornalística (Cass. Civ. n. 16111/2013): “Da tanto consegue il rigetto dei primi tre motivi di ricor-
so, con enunciazione del seguente principio di diritto: ‘In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che 
proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all'oblio in relazione ad un'antica militan-
za in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel 
senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) 
trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi 1'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le 
due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di gius-
tificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista’.”.  

Sobre intimidade, vide o clássico artigo “The Right to Privacy”, por Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, publi-
cado em Harvard Law Review, v. 4, n. 5, dez. 15, 1890, p. 193-220. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/1321160?origin=JSTOR-pdf. Acesso em 24 de outubro de 2017: “THAT the individ-
ual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from 
time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition 
of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society. Thus, in very early times, the law gave a 
remedy only for physical interference with life and property, for trespasses vi et armis. Then the ‘right to life’ served only to protect the 
subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual 
his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man’s spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope 
of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life,-the right to be let alone; the right to lib-
erty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term ‘ property ‘ has grown to comprise every form of possession- intangible, 
as well as tangible.”. (…) “Man’s family relations became a part of the legal conception of his life, and the alienation of a wife’s affec-
tions was held remediable.” (…) “Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the 
protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right ‘to be let alone. ‘ Instantaneous photo-
graphs and news- paper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices 
threaten to make good the prediction that ‘what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops.’ For years there has 
been a feeling that the law must afford some remedy for the unauthorized circulation of portraits of private persons; and the evil of the 
invasion of privacy by the newspapers, long keenly felt, has been but recently discussed by an able writer.”. (…) “Of the desirability - 
indeed of the necessity - of some such protection, there can, it is believed, be no doubt. The press is overstepping in every direction the ob-
vious bounds of propriety and of decency. Gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, but has become a trade, which is 
pursued with industry as well as effrontery.” (…) “The common law secures to each individual the right of deter- mining, ordinarily, to 
what extent his thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others. Under our system of government, he can never be 
compelled to express them (except when upon the witness-stand).” (…) “It is immaterial whether it be by word or by signs, in painting, 
by sculpture, or in music. Neither does the existence of the right depend upon the nature or value of the thought or emotion, nor upon 
the excellence of the means of expression.”(…) “The right is lost only when the author himself communicates his production to the pub-
lic,-in other words, publishes it.” (…) “If we are correct in this conclusion, the existing law affords a principle which may be invoked to 
protect the privacy of the individual from invasion either by the too enterprising press, the photographer, or the possessor of any other 
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modern device for recording or reproducing scenes or sounds.” (…) “We must therefore conclude that the rights, so protected, what- ever 
their exact nature, are not rights arising from contract or from special trust, but are rights as against the world; and, as above stated, 
the principle which has been applied to protect these rights is in reality not the principle of private property, un- less that word be used 
in an extended and unusual sense. The principle which protects personal writings and any other productions of the intellect or of the 
emotions, is the right to privacy, and the law has no new principle to formulate when it extends this protection to the personal appear-
ance, sayings, acts, and to personal relation, domestic or otherwise. If the invasion of privacy constitutes a legal injuiria, the elements for 
demanding redress exist, since already the value of mental suffering, caused by an act wrongful in itself, is recognized as a basis for 
compensation. The right of one who has remained a private individual, to pre- vent his public portraiture, presents the simplest case for 
such ex- tension; the right to protect one’s self from pen portraiture, from a discussion by the press of one’s private affairs, would be a 
more important and far-reaching one.” (…) “Besides, it is only the more flagrant breaches of decency and propriety that could in prac-
tice be reached, and it is not per- haps desirable even to attempt to repress everything which the nicest taste and keenest sense of the re-
spect due to private life would condemn. In general, then, the matters of which the publication should be repressed may be described as 
those which concern the private life, habits, acts, and relations of an individual, and have no legitimate connection with his fitness for a 
public office which he seeks or for which he is suggested, or for any public or quasi public position which he seeks or for which he is sug-
gested, and have no legitimate relation to or bearing upon any act done by him in a public or quasi public capacity.” (…) “5. The 
truth of the matter published does not afford a defence. Obviously this branch of the law should have no concern with the truth of false-
hood of the matters published. It is not for injury to the individual’s character that redress or prevention is sought, but for injury to the 
right of privacy. For the former, the law of slander and libel provides perhaps a sufficient safeguard. The latter implies the right not 
merely to prevent inaccurate portrayal of private life, but to prevent its being depicted at all.2 6. The absence of ‘malice’ in the publisher 
does not afford a defence.” (…) “The invasion of the privacy that is to be protected is equally complete and equally injurious, whether 
the motives by which the speaker or writer was actuated are, taken by themselves, culpable or not; just as the damage to character, and 
to some extent the tendency to provoke a breach of the peace, is equally the result of defamation without regard to the motives leading to 
its publication.” (…) “The common law has always recognized a man’s house as his castle, impregnable, often, even to its own officers 
engaged in the execution of its commands. Shall the courts thus close the front entrance to constituted authority, and open wide the back 
door to idle or prurient curiosity?” 

Sobre a possibilidade de deferimento de cautelares judiciais para garantia desses direitos ante à liberdade de ex-
pressao, vide a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 869-2-DF (ADI 869), Tribunal Pleno do STF, Rel. 
Min. Ilmar Galvão, DJ 04/06/04. Para o Relator: “Na verdade, no próprio contexto das normas limitadoras do direito à ma-
nifestação, e, mais precisamente, do direito à informação jornalística, acha-se implícita a cláusula do pronto exercício do poder de polí-
cia, inerente ao Estado, para prevenir a consumação de abusos e ilicitudes verificáveis de pronto e de maneira inconfundível. É o que 
ocorre, mais especificamente, diante da prática de ilícitos, não apenas de ordem criminal, mas também de natureza eleitoral, para citar 
apenas dois exemplos, o último versando matéria em voga no corrente ano, quando se realizarão as eleições gerais.”. O Min. Sydney 
Sanches questionou: “Sr. Presidente, estava eu, durante os debates, imaginando a hipótese de uma Rede de Televisão, depois de di-
vulgar fatos imputados a menores infratores, focalizando-os e identificando-os, anunciar que, noutro horário, iria repetir a divulgação, 
em ‘video tape’. Poderia, ou não, ser obstada a reprodução do grograma, no interesse da proteção do nome e da imagem do menor?” 
respondendo o Min. Neri Da Silveira: “Meu voto acompanha, também, o do ilustre Ministro-Relator, com os acréscimos trazi-
dos no voto do Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, mas destacando, por igual, o que acabou de referir o ilustre Ministro Moreira Alves. 
Embora não seja matéria especificamente posta aqui, porque o anúncio da publicação, no dia seguinte, de uma determinada matéria 
que envolve menores, de forma contrária a lei, essa matéria pode ser reparada, preventivamente, por via de cautelar.”. 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial;  
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução proces-
sual penal;10 
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(10) Art. 5º, XII: 
Vide Lei nº 9.296, de 24.07.96. 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
cações profissionais que a lei estabelecer; 11 

(11) Art. 5º, XIII: 
Sobre a exigência de diploma de nível superior, ou registro prévio, para o exercício da profissão de jornalista (ou 
de qualquer outra profissão que não requeira conhecimento técnico e/ou cientifico), vide o RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO nº 511.961-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recte.(s): Sindicato das Empresas de Rádio e Tele-
visão no Estado de São Paulo – SERTESP e Ministério Público Federal, Recdo.(s) : União, FENAJ- Federação 
Nacional dos Jornalistas e Outros, Tribunal Pleno do STF, publicado em 13/11/2009 (por maioria e nos termos 
do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, conheceu e deu provimento aos recursos extraordinários, declaran-
do a não-recepção do artigo 4°, inciso V, do Decreto-lei n° 972/1969, vencido o Ministro Marco Aurélio). Para o 
Min. Gilmar Mendes: “Desde que foi posta no juízo de primeira instância (16ª Vara Cível Federal de São Paulo), essa questão 
tem sido discutida de acordo com duas perspectivas de análise. A primeira enfatiza o aspecto relacional-comparativo entre o Decreto-
Lei n.º 972/1969 e a Constituição de 1988, especificamente em relação às liberdades de profissão, de expressão e de informação pro-
tegidas pelos artigos 5o, IX e XIII, e 220. A segunda questiona o referido decreto-lei em face do art. 13 (liberdade de expressão) da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, denominado Pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil aderiu em 1992. Se-
guirei essas duas vias de análise, não deixando de ressaltar que a primeira continua uma linha jurisprudencial delimitada nesta Corte 
no julgamento da Representação n.º 930/DF, Red. p/ o acórdão Min. Rodrigues Alckmin (5.5.1976), e a segunda representa en-
tendimento consolidado no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos.” (p. 732). (...) “Não obstante, com o propósito de 
lograr uma sistematização, pode-se afirmar que a definição do âmbito de proteção exige a análise da norma constitucional garantidora 
de direitos, tendo em vista: a) a identificação dos bens jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção (âmbito de proteção da norma); 
b) a verificação das possíveis restrições contempladas, expressamente, na Constituição (expressa restrição constitucional) e a identifica-
ção das reservas legais de índole restritiva.”. (p. 739) (...) “A ideia de restrição é quase trivial no âmbito dos direitos fundamentais. 
Além do princípio geral de reserva legal, enunciado no art. 5º, II, a Constituição refere-se expressamente à possibilidade de se estabele-
cerem restrições legais a direitos nos incisos XII (inviolabilidade do sigilo postal, telegráfico, telefônico e de dados), XIII (liberdade de 
exercício profissional) e XV (liberdade de locomoção), por exemplo. Para indicar as restrições, o constituinte utiliza-se de expressões 
diversas, como, v.g., ‘nos termos da lei’ (art. 5°, VI e XV), ‘nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer’ (art. 5º, XII), ‘atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer’ (art. 5º, XIII), ‘salvo nas hipóteses previstas em lei’ (art. 5º, LVIII). Outras vezes, 
a norma fundamental faz referência a um conceito jurídico indeterminado, que deve balizar a conformação de um dado direito. É o que 
se verifica, v.g., com a cláusula da ‘função social’ (art. 5º, XXIII). Essas normas permitem limitar ou restringir posições abrangidas 
pelo âmbito de proteção de determinado direito fundamental.”. (p. 740). (...) “Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, é preciso 
analisar se a lei restritiva da liberdade de exercício profissional, ao definir as qualificações profissionais, tal como autorizado pelo texto 
constitucional, transborda os limites da proporcionalidade e atinge o próprio núcleo essencial dessa liberdade. Sobre o tema, o Supremo 
Tribunal Federal possui jurisprudência. Ainda sob o império da Constituição de 1967/69, o Tribunal resolveu interessante caso a 
respeito da profissão de corretor de imóveis. No RE n.º 70.563/SP, o Relator, Ministro Thompson Flores, teceu considerações dignas 
de nota: ‘A liberdade do exercício profissional se condiciona às condições de capacidade que a lei estabelecer. Mas, para que a liberdade 
não seja ilusória, impõe-se que a limitação, as condições de capacidade, não seja de natureza a desnaturar ou suprimir a própria liber-
dade. A limitação da liberdade pelas condições de capacidade supõe que estas se imponham como defesa social. ’”. (p. 744) (...) “No 
conhecido julgamento da Representação n.º 930, Relator Ministro Rodrigues Alckmin (DJ 2-9-1977), a Corte discutiu a respeito da 
extensão da liberdade profissional e o sentido da expressão ‘condições de capacidade’, tal como disposto no art. 153, § 23, da Consti-
tuição de 1967/69. O voto então proferido pelo eminente Ministro Rodrigues Alckmin enfatizava a necessidade de se preservar o nú-
cleo essencial do direito fundamental, ressaltando-se, igualmente, que, ao fixar as condições de capacidade, haveria o legislador de ‘aten-
der ao critério da razoabilidade’.”. (p. 748) (...) “Portanto, desde o importante julgamento da Representação n.º 930 (Relator p/ o 
acórdão: Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977), o Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que as 
restrições legais à liberdade de exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais. A res-
trição legal desproporcional e que viola o conteúdo essencial da liberdade deve ser declarada inconstitucional.”. (p. 749-750) (...) 
“Como parece ficar claro a partir das abordagens citadas, a doutrina constitucional entende que as qualificações profissionais de que 
trata o art. 5o, inciso XIII, da Constituição, somente podem ser exigidas, pela lei, daquelas profissões que, de alguma maneira, podem 
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trazer perigo de dano à coletividade ou prejuízos diretos a direitos de terceiros, sem culpa das vítimas, tais como a medicina e demais 
profissões ligadas à área de saúde, a engenharia, a advocacia e a magistratura, entre outras várias. Nesse sentido, a profissão de jorna-
lista, por não implicar riscos à saúde ou à vida dos cidadãos em geral, não poderia ser objeto de exigências quanto às condições de capa-
cidade técnica para o seu exercício. Eventuais riscos ou danos efetivos a terceiros causados pelo profissional do jornalismo não seriam 
inerentes à atividade e, dessa forma, não seriam evitáveis pela exigência de um diploma de graduação. Dados técnicos necessários à ela-
boração da notícia (informação) deveriam ser buscados pelo jornalista em fontes qualificadas profissionalmente sobre o assunto.”. (p. 
755-756). (...) “Por isso, não obstante o acerto de todas essas considerações, que explicitam uma análise de proporcionalidade, o certo 
é que, mais do que isso, a questão aqui verificada é de patente inconstitucionalidade, por violação direta ao art. 5º, inciso XIII, da 
Constituição. Não se trata apenas de verificar a adequação de uma condição restritiva para o exercício da profissão, mas de constatar 
que, num âmbito de livre expressão, o estabelecimento de qualificações profissionais é terminantemente proibido pela ordem constitucio-
nal, e a lei que assim proceder afronta diretamente o art. 5º, inciso XIII, da Constituição. O ponto crucial é que o jornalismo é uma 
profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria 
manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pesso-
as que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, 
são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, lo-
gicamente, que a interpretação do art. 5º, inciso XIII, da Constituição, na hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmen-
te, em conjunto com os preceitos do art. 5°, incisos IV, IX, XIV, e do art. 220 da Constituição, que asseguram as liberdades de ex-
pressão, de informação e de comunicação em geral. Seguindo a linha de raciocínio até aqui desenvolvida, esses entendimentos, que bem 
apreendem o sentido normativo do art. 5º, inciso XIII, da Constituição, já demonstram a desproporcionalidade das medidas estatais 
que visam a restringir o livre exercício do jornalismo mediante a exigência de registro em órgão público condicionado à comprovação de 
formação em curso superior de jornalismo. No exame da proporcionalidade, o art. 4o, inciso V, do Decreto-Lei n.º 972/1969 não 
passa sequer no teste da adequação (Geeignetheit) . É fácil perceber que a formação específica em curso de graduação em jornalismo não 
é meio idôneo para evitar eventuais riscos à coletividade ou danos efetivos a terceiros. De forma extremamente distinta de profissões co-
mo a medicina ou a engenharia, por exemplo, o jornalismo não exige técnicas específicas que só podem ser aprendidas em uma faculda-
de. O exercício do jornalismo por pessoa inapta para tanto não tem o condão de, invariável e incondicionalmente, causar danos ou pelo 
menos risco de danos a terceiros. A consequência lógica, imediata e comum do jornalismo despreparado será a ausência de leitores e, 
dessa forma, a dificuldade de divulgação e de contratação pelos meios de comunicação, mas não o prejuízo direto a direitos, à vida, à 
saúde de terceiros.” (p. 758-759) (...) “Todavia, tal como assentado pelo Tribunal na ADPF n.º 130, em matéria de liberdade de 
expressão e de comunicação em geral, as restrições legais estão reservadas a casos extremamente excepcionais, sempre justificadas pela 
imperiosa necessidade de resguardo de outros valores constitucionais. Assim, no caso da profissão de jornalista, a interpretação do art. 
5º, inciso XIII, em conjunto com o art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e o art. 220 leva à conclusão de que a ordem constitucional apenas 
admite a definição legal das qualificações profissionais na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger, efetivar e reforçar o 
exercício profissional das liberdades de expressão e de informação por parte dos jornalistas. Fora desse quadro, há patente inconstituci-
onalidade da lei.”. (p. 760) (...) “A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 1985, 
declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jorna-
lista viola o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo.”. (p. 
770). (...) “Também a Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
tem defendido que a exigência de diploma universitário em jornalismo como condição obrigatória para o exercício dessa profissão viola o 
direito à liberdade de expressão. O Informe Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009, 
elaborado pela Dra. Catalina Botero, Relatora Especial da OEA para a Liberdade de Expressão, traz conclusões nesse sentido: 
(...). (p. 780-781). Para o Min. Ricardo Lewandowski: “Eu começo reconhecendo que, de fato, o art. 5º, XIII, da Carta Políti-
ca, assegura a liberdade ao ‘exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que, na dicção constitucional sejam atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer’. Mas observo que a faculdade de restringir tais liberdades, que o constituinte delegou ao 
legislador ordinário, dirige-se às atividades cujo exercício exija conhecimentos técnicos específicos, o que não é o caso da profissão de jor-
nalista, para a qual não se requer um saber particular.”. (p. 788). Para o Min. Eros Grau: “[f] nem todas as profissões exigem 
condições legais de exercício; outras, ao contrário, o exigem; a defesa social decide; há profissões cujo exercício diz diretamente com a vi-
da, a saúde, a liberdade, a honra e a segurança do cidadão e, por isso a lei cerca seu exercício de determinadas condições de capacidade; 
daí, em defesa social, exigir a lei condições de capacidade técnica para as profissões cujo exercício possa prejudicar diretamente direitos 
alheios, sem culpa das vítimas.”. (...) “A resposta é óbvia: evidentemente, a profissão de jornalista não reclama qualificações profissio-
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nais específicas, indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos; ou, em outros termos, o exercício 
da profissão de jornalista não se dá de modo a poder causar danos irreparáveis ou prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa das 
vítimas.”. (p. 804). Para o Min. Cezar Peluso: “Em geral, os autores falam sobre necessidade de capacidades especiais ou de re-
quisitos específicos, mas, a meu ver, não descem ao fundo da questão, que é saber onde está a especificidade dessa necessidade? A especi-
ficidade dessa necessidade, a meu ver, está, como regra, na necessidade de ter conhecimento de verdades científicas que nascem da própria 
natureza da profissão considerada, sem os quais esta não pode ser exercida com eficiência e correção. Ora, não há, em relação ao jorna-
lismo, nenhum conjunto de verdades científicas cujo conhecimento seja indispensável para o exercício da profissão e que, como tal, consti-
tua elemento de prevenção de riscos à coletividade, em nenhuma das dimensões, em nenhum dos papéis que o próprio decreto atribui à 
profissão, ao ofício de jornalista, em nenhum deles.”. (p. 813). Para a Min. Ellen Gracie: “Ainda no mesmo estudo, explica o no-
tável jurista e colega, no que diz respeito às qualificações profissionais específicas, que será razoável sua exigência legal quando ‘o tipo 
de atividade demanda uma aptidão qualificada e que é requerida para proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a ris-
cos’. É o caso, portanto, das profissões relacionadas à vida, à saúde, à liberdade e à segurança das pessoas, que necessitam de um con-
junto de conhecimentos técnico-científicos para que possam ser exercidas sem o risco do surgimento de graves danos por ignorância, impe-
rícia ou inabilitação. No presente caso, a exigência de curso superior de jornalismo para o exercício da profissão de jornalista é, sem 
dúvida alguma, restrição estatal inadequada, desnecessária e desmedida. Isso porque não é a ausência de qualificações técnicas específi-
cas da atividade jornalística que poderá causar danos à coletividade, mas o modo com que o profissional da comunicação lidará com os 
fatos, a verdade, a moral e a ética, seu grau de responsabilidade, argúcia e comprometimento com o bom-senso e a seriedade. Como bem 
equacionou o eminente Ministro Eros Grau no parecer já mencionado, o risco de dano proveniente da atividade do jornalista ‘não é um 
risco inerente à atividade, ou seja, risco que se possa evitar em função da exigência de que o jornalista freqüente regularmente um curso 
de formação profissional, no qual deva obter aprovação’. Estamos tratando, em outras palavras, de um ofício humano no igual a quali-
ficação profissional, não obstante o seu imenso valor, situa-se, num plano secundário, logo atrás do talento, da habilidade e do caráter 
do profissional.”. (p. 819-820). 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quan-
do necessário ao exercício profissional; 12 

(12)Art. 5º, XIV: 
Nos EUA, o sigilo de fonte é excepcionado, como se vê do “Annual Report: Calendar Year 2014” do Departa-
mento de Justiça, em cumprimento do 28 C.F.R. §§ 50.10. Disponível em: 
http://www.justice.gov/criminal/file/760981/download. Acesso em 06 de outubro de 2015. 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormen-
te convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade com-
petente; 13 

(13) Art. 5º, XVI: 
Sobre a liberdade de manifestação, Cass Sunstein elucida a doutrina acolhida pela Suprema Corte Americana: 
“What can be done? A clue comes from an obscure US constitutional doctrine, where the supreme court has ruled that public streets 
and parks must be kept open to the public for ‘expressive activity’. In the most prominent case, from 1939, the court stated: ‘Wherever 
the title of streets and parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public and time out of mind, have 
been used for the purposes of assembly, communicating thought between citizens, and discussing public questions. Such use of the streets 
and public places has, from ancient times, been a part of the privileges, immunities, rights, and liberties of citizens.’”, conforme 
SUNSTEIN, Cass. Challenge everything you think – democracy depends on it: Representative government rests 
on the shared experiences that online media increasingly filter out. The Guardian. Londres, 27 abr. 2017. Media 
Opinion. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/27/challenge-everything-
democracy-representative-government>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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Vide a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – nº 187 (ADPF 187), Rel. Min. Celso de 
Mello, reqte - Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011: “É importante enfatizar, Se-
nhor Presidente, tal como tive o ensejo de assinalar em estudo sobre ‘O Direito Constitucional de Reunião’ (RJTJSP, vol. 54/19-23, 
1978, Lex Editora), que a liberdade de reunião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das idéias, configu-
rando, por isso mesmo, um precioso instrumento de concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insupri-
mível direito de protestar. Impõe-se, desse modo, ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o de-
ver de respeitar a liberdade de reunião (de que são manifestações expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata), que constitui 
prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos regimes despóticos ou ditatoriais, que não hesitam em golpeá-la, para as-
fixiar, desde logo, o direito de protesto, de crítica e de discordância daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Guardam im-
pressionante atualidade, Senhor Presidente, as palavras que RUY BARBOSA, amparado por decisão desta Corte, proferiu, em 12 
de abril de 1919, no Teatro Politeama, em Salvador, durante campanha presidencial por ele disputada, em conferência cuja realização 
só se tornou possível em virtude de ‘habeas corpus’ que o Supremo Tribunal Federal lhe concedera, tanto em seu favor quanto em bene-
fício de seus correligionários, assegurando-lhes o pleno exercício da liberdade de reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, 
indevidamente cerceados por autoridades estaduais que buscavam impedir que o grande político, jurisconsulto e Advogado brasileiro di-
vulgasse a sua mensagem e transmitisse as suas idéias ao povo daquele Estado, com o objetivo de conquistar seguidores e de conseguir 
adesões em prol de sua causa, valendo reproduzir, no ponto, a seguinte passagem daquele pronunciamento:”. (...) “[...] ‘O direito de 
reunião não se pronuncia senão congregando acêrca de cada opinião o público dos seus adeptos. A liberdade da palavra não se paten-
teia, senão juntando em tôrno de cada tribuna os que bebem as suas convicções na mesma fonte, associam os seus serviços no mesmo 
campo, ou alistam a sua dedicação na mesma bandeira. A igualdade no direito está, para as facções, para as idéias, para os indiví-
duos, no arbítrio, deixado a todos sem restrição, de congregar cada qual os seus correligionários, de juntar cada qual os seus comícios, 
de levantar cada qual o seu apêlo, no lugar da sua conveniência, na ocasião da sua escolha, nas condições do seu agrado, mas separa-
damente, mas distintamente, mas desafrontadamente, cada um, a seu talante, na cidade, na rua, no recinto, que eleger, sem se encon-
trarem, sem se tocarem; porque o contacto, o encontro, a mistura, acabariam, necessàriamente, em atrito, em invasão, em caos.’ (gri-
fei)”. (...) “É importante registrar, Senhor Presidente, nas palavras do saudoso e eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO (‘O 
Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido’), o caráter de significativa relevância que assumiu o julgamento que venho de men-
cionar, quando da concessão, por esta Suprema Corte, da ordem de ‘habeas corpus’ que garantiu, aos cidadãos da República, no con-
texto histórico das já referidas eleições de 1919, o pleno exercício das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensa-
mento: ‘Dos longes do passado remoto, ligo o Supremo Tribunal Federal às reminiscências de meus 13 anos de idade, na Bahia. Mi-
nha velha cidade entrara em ebulição com a campanha presidencial de RUI BARBOSA e de EPITÁCIO PESSOA, em 1919. 
Tombaram gravemente feridos à bala, num comício, MEDEIROS NETTO e SIMÕES FILHO. PEDRO LAGO escapou, 
mas sofreu violências outras dos sicários. As vítimas eram amigos políticos e pessoais de meu pai e de meu avô. O meu irmão mais ve-
lho, ainda estudante de Direito, trabalhava no jornal oposicionista, alvo das ameaças policiais. Tudo isso aqueceu a atmosfera em nos-
sa casa. Aliás, a Bahia tôda ardia em febre partidária. Para os ruistas, tratava-se dum apostolado cívico e não duma querela de fac-
ções. Temia-se pela vida do próprio RUI quando viesse a fim de pronunciar a conferência anunciada para breve. Suspeitava-se também 
do govêrno da República, porque afrontosamente mandara a fôrça federal desagravar a bandeira do edifício dos Correios, sob pretexto 
de que recebera ultraje dos partidários do candidato baiano. Nesse clima eletrizado, caiu como um raio a notícia de que o Supremo 
Tribunal Federal concedera a RUI e seus correligionários ordem de ‘habeas corpus’, para que se pudessem locomover, e reunir em comí-
cio. Notou-se logo a mudança de atitude da polícia local, que, murcha, abandonou a atitude de provocação. RUI desembarcou dum 
navio e o povo exigiu que o carro fôsse puxado à mão, ladeiras acima, cêrca de 10 km, até o bairro da Graça, em meio ao maior delí-
rio da massa que já presenciei. Assisti à saudação que lhe dirigiu, em nome da Bahia, no meio ao trajeto, o velho CARNEIRO RI-
BEIRO, de barbas brancas ao vento. Não se via um soldado, nem um guarda civil nas ruas. Se um seabrista tentava provocar inci-
dentes, logo alguém intervinha para ‘não perdermos a razão no Supremo Tribunal’. A população prêsa da exaltação partidária mais 
viva manteve a maior rigorosa ordem, durante dias sem policiamento, a despeito das expansões emocionais. Ouvi, sem perder uma pa-
lavra, ao lado de meu pai, no Politeama baiano, a longa conferência do maior dos brasileiros, interrompida, de minuto a minuto, por 
tempestades de aplausos. Logo, nos primeiros momentos, Rui entoou um hino ao Supremo Tribunal, que possibilitara a todos o exercí-
cio do direito de reunião pacífica naquele momento. Rompeu um côro ensurdecedor de vivas à Côrte egrégia. Foi assim que tomei consci-
ência do Supremo Tribunal Federal e de sua missão de sentinela das liberdades públicas, vinculando-o a imagens imperecíveis na mi-
nha memória. E também na minha saudade.’ (grifei) Tais palavras, Senhor Presidente, mostram a reverência e a veneração que 
RUY, ALIOMAR BALEEIRO e os defensores da causa da liberdade sempre dedicaram a esta Suprema Corte, nela reconhecendo 
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o caráter de uma instituição essencialmente republicana, fiel depositária do altíssimo mandato constitucional que lhe foi atribuído pelos 
Fundadores da República, que confiaram, a este Tribunal, a condição eminente de guardião da autoridade, de protetor da intangibili-
dade e de garante da supremacia da Lei Fundamental. As decisões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, pronunciada sob a 
égide da Constituição republicana de 1891 (HC 4.781/BA, Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, proferida sob a vigente 
Constituição promulgada em 1988 (ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) -, bem refletem, ainda que as 
separe um espaço de tempo de quase um século, o mesmo compromisso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liber-
dades fundamentais que amparam as pessoas contra o arbítrio do Estado.”. (...) “A praça pública, desse modo, desde que respeitado o 
direito de reunião, passa a ser o espaço, por excelência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de 
idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocupada pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem 
indevidas restrições governamentais.”. (...) “A estrutura constitucional da liberdade de reunião autoriza que nela se identifiquem, pelo 
menos, 05 (cinco) elementos que lhe compõem o perfil jurídico: a) elemento pessoal: pluralidade de participantes (possuem legitimação 
ativa ao exercício do direito de reunião os brasileiros e os estrangeiros aqui residentes); b) elemento temporal: a reunião é necessariamen-
te transitória, sendo, portanto, descontínua e não permanente, podendo efetuar-se de dia ou de noite; c) elemento intencional: a reunião 
tem um sentido teleológico, finalisticamente orientado. Objetiva um fim, que é comum aos que dela participam; d) elemento espacial: o 
direito de reunião se projeta sobre uma área territorialmente delimitada. A reunião, conforme o lugar em que se realiza, pode ser públi-
ca (vias, ruas e logradouros públicos) ou interna (residências particulares, v.g.); e) elemento formal: a reunião pressupõe organização e 
direção, embora precárias. Qualquer que seja a finalidade que motive o encontro ou agrupamento de pessoas, não importando se poucas 
ou muitas, mostra-se essencial que a reunião, para merecer a proteção constitucional, seja pacífica, vale dizer, que se realize ‘sem ar-
mas’, sem violência ou incitação ao ódio ou à discriminação, cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a advertência de PON-
TES DE MIRANDA (‘Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/604, item n. 10, 2ª ed./2ª 
tir., 1974, RT), para quem ‘(...) a polícia não pode proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos presentes esta-
rem armados. As medidas policiais são contra os que, por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os que se 
acham sem armas. Contra esses, as medidas policiais são contrárias à Constituição e puníveis segundo as leis’ (grifei).”. (...) “Isso sig-
nifica que o Estado, para respeitar esse direito fundamental, não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-
lhe os objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização, ou omi-
tir-se no dever de proteger os que a exercem contra aqueles que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre o objeto 
da própria assembléia, passeata ou marcha.”. (...) “É de ressaltar que, em nosso sistema normativo, o direito de reunião pode sofrer, 
excepcionalmente, restrições de ordem jurídica em períodos de crise institucional, desde que utilizados, em caráter extraordinário, os me-
canismos constitucionais de defesa do Estado, como o estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’) e o estado de sítio (CF, art. 139, 
IV), que legitimam a utilização, pelo Presidente da República, dos denominados poderes de crise, dentre os quais se situa a faculdade 
de suspender a própria liberdade de reunião, ainda que exercida em espaços privados.”. (...) “Disso resulta que a polícia não tem o di-
reito de intervir nas reuniões pacíficas, lícitas, em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-
las. Assiste-lhe, apenas, a faculdade de vigiá-las, para, até mesmo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atri-
buições, mais do que ilegal, será inconstitucional. É dever, portanto, dos organismos policiais, longe dos abusos que têm sido perpetrados 
pelo aparato estatal repressivo, adotar medidas de proteção aos participantes da reunião, resguardando-os das tentativas de desorganizá-
la e protegendo-os dos que a ela se opõem.”. (...) “Legítimos, pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembléia, a reunião, 
a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados, em espaços públicos, com o objetivo de obter apoio para eventual proposta 
de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de repressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor altera-
ções na legislação penal pertinente, de formular sugestões concernentes ao sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, de promo-
ver atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestantes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o 
direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da assembléia, passeata ou encontro.”. (...) “Tenho sempre enfatizado, nesta 
Corte, Senhor Presidente, que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de ex-
pressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor idéias ou formular propostas que a maioria da coletividade 
repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente 
livre.”. 

Sobre a participação de crianças e adolescentes em passeatas pela descriminalização das drogas (Marcha da Maco-
nha), o Min. Luiz Fux propôs restrição: “Por fim, há outra restrição que não pode ser ignorada. A manifestação de pensamento 
favorável à descriminalização do consumo entorpecentes, cabível no exercício da liberdade de expressão, pressupõe, como já assinalado, a 
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autonomia individual. Diante disso, não é adequado que crianças e adolescentes, cuja autonomia é limitada – ainda que temporaria-
mente –, sejam levados à participação ativa no evento. O art. 227 da Constituição, com redação conferida pela Emenda Constitucio-
nal nº 65/2010, estabelece absoluta prioridade na proteção da criança, do adolescente e do jovem quanto à saúde e à dignidade. O in-
ciso VII do § 3.º do mesmo dispositivo constitucional inclui, na sua proteção especial, a adoção de ‘programas de prevenção e atendi-
mento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins’. Extrai-se das disposições constitu-
cionais acima mencionadas – tendo-se em mente a lúcida distinção feita por EROS ROBERTO GRAU (Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 5. edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 27) entre textos normativos e normas pro-
priamente ditas – a existência de um princípio constitucional, um estado ideal de coisas, voltado ao afastamento da criança e do adoles-
cente do consumo de entorpecentes e drogas afins, seja lícito ou ilícito o seu consumo. Vale dizer, se a Constituição cuidou de prever a 
proteção dos menores dependentes químicos, é corolário dessa previsão que se vislumbre um propósito constitucional de evitar, tanto 
quanto possível, o contato das crianças e adolescentes com a droga, com o risco da eventual criação de uma dependência. Obviamente, o 
atingimento da maioridade permitirá ao indivíduo, segundo a sua livre convicção, defender ou não a descriminalização das drogas. Con-
tudo, o engajamento de menores em movimentos dessa natureza, esperando-se deles a defesa ostensiva do consumo legalizado de entorpe-
centes como a maconha, interfere indevidamente no processo de formação de sua autonomia e aponta em sentido oposto àquele sinaliza-
do pela Constituição no art. 227, caput e § 3º, VII.”. Os demais Ministros repeliram tal restrição: “Min. Celso de Mello - 
(Relator): A participação de menores em reuniões públicas, notadamente daqueles relativamente incapazes (que, alistados eleitoralmen-
te, são investidos na condição de cidadãos, por efeito do que prescreve o art. 14, § 1°, n. II, “c”, da Constituição), ainda mais quando 
acompanhados de seus pais, a quem incumbe o dever jurídico de ampará-los (CF, art. 229), não compromete, só por si, a proteção de-
vida à criança e ao adolescente.”. (...) “Min. Cármen Lúcia - Até porque, Ministro, seria o Estado dizendo para o pai e para a mãe 
aonde se pode ir e com quem.” (...) “Min. Celso de Mello - (Relator): Observe-se que o menor relativamente incapaz, maior de 16 
(dezesseis) e menor de 18 (dezoito) anos (Código Civil, art. 4°, n. I), pode alistar-se eleitor e exercer, nessa condição, a cidadania ativa 
(CF. art. 14, § 1°, n. lI, "c"), o que lhe confere legitimidade para co-participar da instauração de processo legislativo resultante de ini-
ciativa popular (CF. art. 61, § 2°). Nada pode justificar, desse modo, seja ele excluído do exercício da liberdade de reunião, mesmo 
porque, como já destacado, o menor com mais de 16 (dezesseis) e menos de 18 (dezoito) anos, uma vez alistado eleitoralmente, pode 
subscrever projeto de lei, de iniciativa popular, propondo a abolição penal em relação a qualquer tema, inclusive no que concerne ao uso 
e consumo de drogas... (...) “Min. Ayres Britto - Eu termino dizendo que também deixo de lado o problema da frequência ou da par-
ticipação em reunião de crianças e adolescentes, porque eu me remeto para o artigo 227 da Constituição, que é cuidadoso, e me parece 
que, no particular, fica a cargo de cada família.”, conforme Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
– nº 187 (ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 
15/06/2011. 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;  
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autoriza-
ção, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;  
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades sus-
pensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;  
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para repre-
sentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
XXII - é garantido o direito de propriedade;  
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pú-
blica, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição;  
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 XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de proprieda-
de particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, 
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;  
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodu-
ção de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 14 

(14) Art. 5º, XXVII: 
Sobre direitos autorais, vide ADI 5062/DF, rel. Min. Luiz Fux, 27.10.2016 e ADI 5065/DF, rel. Min. Luiz Fux, 
27.10.2016, acerca da Lei 12.853/2013, que alterou ou introduziu dispositivos na Lei 9.610/1998, ao reconfigurar 
a gestão coletiva de direitos autorais. A nova sistemática, por ser pró-competitiva, foi julgada constitucional, con-
forme:  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo STF n. 845. Brasília, 24 a 28 de outubro de 2016. Dis-
ponível em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo845.htm>. Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2018. 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 15 

(15) Art. 5º, XXVIII: 
Sobre direitos autorais, vide ADI 5062/DF, rel. Min. Luiz Fux, 27.10.2016 e ADI 5065/DF, rel. Min. Luiz Fux, 
27.10.2016, acerca da Lei 12.853/2013, que alterou ou introduziu dispositivos na Lei 9.610/1998, ao reconfigurar 
a gestão coletiva de direitos autorais. A nova sistemática, por ser pró-competitiva, foi julgada constitucional, con-
forme: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo STF n. 845. Brasília, 24 a 28 de outubro de 2016. Dis-
ponível em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo845.htm>. Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2018. 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas atividades desportivas;  
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que par-
ticiparem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;  
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utiliza-
ção, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empre-
sas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoló-
gico e econômico do País;  
XXX - é garantido o direito de herança;  
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pes-
soal do "de cujus";  
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;  
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pe-
na de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado; 16 

(16) Art. 5º, XXXIII: 
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Regulamentado pela Lei nº 11.111, de 05.05.05. 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:  
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 17 

(17) Art. 5º, XXXIV, “a”: 
Sobre “Vinculação de caráter instrumental entre a liberdade de reunião e o direito de petição”, vide o item VI, p. 36 do 
Voto do Rel. Min. Celso de Mello, com ampla fundamentação, na Argüição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental – ADPF nº 187, Reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado procedente em 
15/06/2011, por unanimidade. 

“Como sabemos, a declaração constitucional de direitos, inscrita no texto de nossa Lei Fundamental, assegura, a todos, o direito de petição 
aos poderes públicos, consagrando, em favor das pessoas em geral, uma faculdade que tem sido reconhecida ao longo do constitucionalismo 
brasileiro, desde a Carta Política do Império do Brasil (art. 179, n. 30), transitando, sem qualquer exceção, por todas as Constituições re-
publicanas, até o vigente ordenamento constitucional (CF/88, art. 5º, inciso XXXIV, ‘a’), sempre atribuindo, aos cidadãos e à generali-
dade das pessoas, a prerrogativa de apresentar, aos órgãos competentes do Estado, queixas, reclamações e denúncias de abusos, além de pro-
piciar-lhes a possibilidade de oferecer representação propondo a adoção de medidas que materializem a sua posição e o seu pensamento a 
propósito de certa matéria ou tema específico, como sucede, p. ex., com os que, congregando-se, pacificamente, em praça pública, propõem ao 
Poder Legislativo (destinatário precípuo da manifestação popular) a adoção de medidas descriminalizadoras do uso e consumo de drogas em 
geral e de determinada substância entorpecente em particular. Vale ter presente, neste ponto, a observação que PONTES DE MIRAN-
DA (‘Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/630, item n. 3, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT) faz sobre 
o direito de petição, que surgiu, historicamente, no contexto da Revolução Gloriosa (1688), com a Declaração de Direitos britânica de 
1689 (‘Bill of Rights’), que assegurava (como ainda assegura), aos súditos, o direito de se dirigir ao monarca reinante (e ao Parlamento), 
propondo-lhes a adoção de medidas ou de providências indicadas em pleito individual ou coletivo: ‘(...) é o direito público subjetivo de petição, 
com as pretensões respectivas, qualquer que seja o interêsse ou direito-base que invoque o peticionário, e independe de qualquer prova de inte-
rêsse próprio. Os podêres públicos são apenas adstritos a proferir despacho, ou designar comissão que estude as reclamações feitas. Porém, o 
Poder Legislativo não pode deixar de designar comissão ‘ad hoc’, ou permanente, que dê parecer, sujeito, ou não, a plenário. O arquivamen-
to, sem qualquer resposta, constitui violação do enunciado da Constituição. A praxe é dar parecer a Comissão de Petições e enviá-lo, depois, 
com a petição, às outras Comissões, a que, pela matéria, interesse. Formou-se a relação jurídica processual, especialíssima, e o Estado tem o 
dever de prestação, em solução favorável ou não’ (grifei).”, conforme p. 37 do Voto do Rel. Min. Celso de Mello, na Argüição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, Reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do 
STF, julgado em 15/06/2011. 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;  
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:  
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;  
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;  
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;  
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XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais;18 

(18) Art. 5º, XLI:  
Vide o item 5 do Art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Espe-
cializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969 (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 13.  Liberdade 
de pensamento e de expressão: (...) 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.”. 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei; 19 

(19) Art. 5º, XLII: 
“Não é verdade, contudo, que o constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judi-
ciário, seja pelo Legislativo. Há hipóteses em que essa acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos. 
Tais tensões dialéticas precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Em síntese, a aplicação do princí-
pio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios cons-
titucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o 
mencionado princípio da proporcionalidade. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, há de perquirir-se, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, 
isto é, apto para produzir o resultado desejado; necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz; e proporci-
onal em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do prin-
cípio contraposto (‘A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, in Direitos Fundamentais e Controle de Consti-
tucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72). As restrições impostas 
pelo art. 28 da Lei Geral da Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos. Trata-se de limitação específica aos torcedores que compare-
cerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com 
regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O legislador, no caso, a partir de juízo de ponderação, parece ter objetivado 
limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e a atentar não apenas contra o evento em si, mas, principalmente, contra a se-
gurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas ao Estatuto do Torcedor (Lei n. 
10.671/2003) pela Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre ‘medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião das competições esportivas’. Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à li-
berdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas.”, conforme o voto vencedor do Rel. 
Min. Gilmar Mendes, na MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 
5.136-DF, Plenário do STF, julgado em 01/07/2014. Para o Min. Marco Aurélio (vencido): “Ante esse contexto, pergunto: 
por que não explicitar? Por que não conferir interpretação conforme, como preconizado da tribuna, ao preceito, para revelar que a liberdade 
de expressão, tal como versada na Carta da República, com a extensão prevista na Carta da República, continua sendo observada, não im-
plicando o § 1º restrição à Lei Maior? Penso que é cabível – sem qualquer prejuízo para a grande festa que está sendo a Copa do Mundo 
–, é aconselhável, porque não podemos deixar que permaneça qualquer dúvida, quanto à envergadura maior do artigo 220 da Constituição 
Federal, a interpretação conforme para assentar que, além da ressalva compreendida no preceito, tem-se as demais manifestações não violen-
tas, ainda que não direcionadas, de forma direta e concreta, à preservação da dignidade da pessoa humana. Por isso, peço vênia, ao relator, 
para julgar procedente, em parte, o pleito. Aliás, não se buscou fulminar o dispositivo, penso – não vi o pedido final na inicial –, mas dar-
se interpretação conforme. Acolho esse pleito e dou interpretação conforme ao dispositivo para consignar inconstitucional a interpretação, o 
alcance que limite a manifestação de vontade à defesa da dignidade da pessoa humana. Outras manifestações, bem-vindas, podem ocorrer.” 
Para o Min. Joaquim Barbosa (vencido): “Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão, no âmbito desta Corte, é 
bastante significativo. E bastaria citar aqui a ADPF nº 130 e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451, que tratou da 
questão relativa ao humor no período eleitoral. Por outro lado, o financiamento público direto e indireto foi uma condição necessária para a 
realização desse evento Copa do Mundo. Não faria sentido limitar o plexo de liberdades constitucionais justamente das pessoas que custea-
ram esse evento. Com essas breves considerações, eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente e julgo procedente a ação para dar inter-
pretação conforme à Constituição, ao artigo 28, para firmar que o direito à liberdade de expressão não está limitado a assuntos exclusiva-
mente ligados à defesa da dignidade da pessoa humana.”. Dessas ponderações resultou o comentário pragmático do relator: 
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“Na verdade, nós não vislumbramos aqui nenhuma restrição que decorresse dessa imposição ou dessa legislação. Essa é a nossa visão. E 
até se explica, porque, nos itens que compõem o artigo 28, nós temos regras que, de fato, são claras, como, por exemplo, essa do inciso V - 
‘não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos’ -, o que é, muitas vezes, de difícil implementação, mas, aí, sim, 
o que se quer vedar é a manifestação de racismo que, infelizmente, tem ocorrido nos estádios. De fato, é preciso que nós tenhamos também 
uma certa compreensão do que se diz no estádio, que a gente saiba que ali se empregam expressões figuradas. Ao chamar um juiz de ladrão, 
ninguém, de fato, está imputando ao juiz uma dada falta, senão a de que ele errou no lance. É preciso ter essa compreensão, como as vaias e 
os apupos também dirigidos a autoridades, às vezes, de maneira muito mais enfática, a rigor, também não são ofensas de caráter pessoal, 
elas são apenas manifestações de desacordo. Portanto, é preciso ter essa visão. Nós ficamos até com a impressão de que quem escreve, muitas 
vezes, esses textos, às vezes, nunca esteve num estádio, porque está pretendendo limitar. Por isso, o Ministro Barroso falou em norma de for-
te conteúdo programático. Mas, pelo menos, a nossa interpretação é a de que, de fato, a norma não... Acho que houve foi uma certa preocu-
pação do legislador, diante das restrições impostas, de dizer: veja, nós não estamos suprimindo a liberdade de expressão.”.  

“2. Também não assiste razão jurídica à alegação de prescrição. Com efeito, a Constituição (art. 5°, XLII) reconhece que o delito de ra-
cismo não se sujeita à referida causa de extinção de punibilidade, deixando, todavia, de precisar quais condutas configuram a infração penal 
em comento. Nessa medida, o legislador ordinário, de acordo com sua liberdade de conformação, tipificou (art. 20, Lei 7.716/89), em es-
trutura única, a conduta de ‘praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. ’ 
Tal proceder ainda é compatível com a jurisprudência desta Corte. No cognominado caso Ellwanger, o Tribunal enfrentou a questão atinen-
te à imprescritibilidade de suposta conduta preconceituosa voltada à comunidade judaica. Na ocasião, assentou-se que ‘com a definição e o 
mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, 
altura, pêlos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana’, de modo que ‘a divisão dos 
seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social.’ (HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA AL-
VES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, grifei). Na mesma oportu-
nidade, esclareceu o eminente Ministro Gilmar Mendes (grifei): ‘Todos os elementos em discussão no presente processo, levam-me à convicção 
de que o racismo, enquanto fenômeno social e histórico complexo, não pode ter o seu conceito jurídico delineado a partir do referencial raça. 
Cuida-se aqui de um conceito pseudo-científico, notoriamente superado. Não estão superadas, porém, as manifestações racistas aqui entendi-
das como aquelas manifestações discriminatórias assentes em referências de índole racial (cor, religião, aspectos étnicos, nacionalidade, etc.).’ 
De tal modo, o legislador selecionou o aspecto religioso como característica político-social, em tese, apta a perfectibilizar a hipótese incrimina-
dora, razão pela qual a regência segundo o estatuto da imprescritibilidade é inafastável.”, conforme voto do Rel. Min. Edson Fa-
chin (p. 9-10), no Recurso Ordinário em Habeas Corpus Nº 134.682-BA, Primeira Turma do STF, julgado em 
29/11/2016, Recte. Jonas Abib, Recdo. Ministério Público Federal, por maioria, vencido o Min. Luiz Fux. 

 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a práti-
ca da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo20 e os defini-
dos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;  
(20) Art. 5º, XLIII: 

Vide “Les médias face au terrorisme: manuel pour les journalistes”, por Jean-Paul Marthoz in Paris: Unesco 
- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2017. 116 p. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247075f.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

A Lei nº 13.260/2016, regulamenta o artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, disciplinando a conceituação 
de terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização ter-
rorista, conforme estabelece o seu artigo 1º. 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;  
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XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano 
e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;  
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:  
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLVII - não haverá penas:  
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do de-
lito, a idade e o sexo do apenado;  
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;  
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação;  
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, pratica-
do antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei; 
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;  
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;  
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;  
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegu-
rados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;  
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condena-
tória;  
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 21 

(21) Art. 5º, LVIII: 
A Lei 12.037/09 regulamenta a identificação criminal do civilmente identificado, seguindo comando da Constitui-
ção da República (artigo 5º, inciso LVIII). 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal;  
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LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem;  
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei;  
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;  
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-
lhe assegurada a assistência da família e de advogado;  
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interroga-
tório policial; 
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisó-
ria, com ou sem fiança;  
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento volun-
tário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;  
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;  
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não ampara-
do por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;  
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:  
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funciona-
mento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à naci-
onalidade, à soberania e à cidadania; 
LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;  
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insufici-
ência de recursos;  
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LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença;  
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 22 

(22) Art. 5º, LXXVI: 
Vide Lei nº 7.844, de 1989, que disciplina o inciso LXXVI do art. 5° da Constituição. 

a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessá-
rios ao exercício da cidadania.  
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Fede-
rativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha mani-
festado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transpor-
te, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) 
 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessida-
des vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
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higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;  
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;  
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;  
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da 
lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acor-
do ou convenção coletiva de trabalho; 1 

(1) Art. 7º, XIII: 
Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 01.05.43 (CLT). 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;  
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por 
cento à do normal; 2 

(2) Art. 7º, XVI: 
Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 01.05.43 (CLT). 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;  
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vin-
te dias;  
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;  
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 
da lei;  
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos ter-
mos da lei;  
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segu-
rança;  
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;  
XXIV - aposentadoria; 
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XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;  
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;  
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do tra-
balhador portador de deficiência;  
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissi-
onais respectivos;  
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qual-
quer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso. 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos 
nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplifica-
ção do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem 
como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 
2013) 
 
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o re-
gistro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organi-
zação sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalha-
dores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;  
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei;  
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a car-
go de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.  
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 
 
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportuni-
dade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.  
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das neces-
sidades inadiáveis da comunidade. 
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
 
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos ór-
gãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação. 
 
 Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um represen-
tante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empre-
gadores. 

CAPÍTULO III - DA NACIONALIDADE 

Art. 12. São brasileiros:  
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja 
a serviço da República Federativa do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e op-
tem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 
II - naturalizados:  
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a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países 
de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há 
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de 
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 
§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos ca-
sos previstos nesta Constituição. 
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao in-
teresse nacional; 
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 3, de 1994) 
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado es-
trangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos ci-
vis; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 
 
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 
§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacio-
nais. 
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  
I - plebiscito; 
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II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:  
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; Regulamento 
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses an-
tes do pleito. 
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Es-
tado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a 
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada 
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vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta 
ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994) 
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude. 
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, 
na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.  
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos 
de:  
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;  
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 
5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.  
 
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação da-
da pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993) 

Sobre o principio da anterioridade em direito eleitoral, vide a ADI nº 3.741-DF: “A legislação eleitoral, sob esse prisma, 
para conferir legitimidade aos resultados dos embates políticos, deve ensejar aos eleitores não só o acesso a informa-
ções livres de distorções, como também assegurar às agremiações partidárias e respectivos candidatos uma participa-
ção igualitária na disputa pelo voto, impedindo também que qualquer de seus protagonistas obtenha vantagens indevi-
das.” (...) “O STF, no entanto, deu o devido temperamento ao contingenciamento temporal a que deve submeter-se a 
legislação eleitoral, afirmando, no julgamento daquela ADI, que ‘a função inibi tória desse postulado só se instaurará guando a 
lei editada [pelo Congresso Nacional importar em alterações do processo eleitoral’. Naquele julgamento, ademais, o Supremo Tri-
bunal Federal estabeleceu que só se pode cogitar de comprometimento do princípio da anterioridade, quando ocorrer: 
1) o rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleito-
ral; 2) a criação de deformação que afete a normalidade das eleições; 3) a introdução de fator de perturbação do pleito; 
ou 4) a promoção de alteração motivada por propósito casuístico. Em todas as três ações reunidas neste julgamento, o 
que está em causa, em última análise, é saber se as alterações introduzidas pela Lei 11.300 correspondem a alguma das 
bipóteses acima descritas, violando, em consequência, a prescrição constante do art. 16 da Constituição da Repúbli-
ca.”. [ADI 3.741-DF, Pleno STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Reqte: Partido Democrático Trabalhista - PDT, j. 
06/08/2006, DJ 23/02/2007]. 

CAPÍTULO V - DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pes-
soa humana e observados os seguintes preceitos:  
I - caráter nacional; 
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II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 
subordinação a estes; 
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 1 

(1) Art. 17, III: 
“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPEIÇÃO DE 
MINISTRO DA CORTE: DESCABIMENTO. PARTIDOS POLÍTICOS. LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO 
DE 1995. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 E DAS EXPRESSÕES A ELE REFE-
RIDAS NO INCISO II DO ART. 41, NO CAPUT DOS ARTS. 48 E 49 E AINDA NO INCISO II DO ART. 57, 
TODOS DA LEI Nº 9.096/95. 1. Manifestação de Ministro desta Corte, de lege ferenda, acerca de aperfeiçoamento 
do processo eleitoral, não enseja declaração de suspeição. Descabimento de sua argüição em sede de controle concen-
trado. Não conhecimento. 2. O artigo 13 da Lei n 9.096, de 19 de novembro de 1995, que exclui do funcionamento 
parlamentar o partido político que em cada eleição para a Câmara dos Deputados, não obtenha o apoio de no mínimo 
cinco por cento dos votos válidos distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por 
cento do total de cada um deles, não ofende o princípio consagrado no artigo 17, seus incisos e parágrafos, da Consti-
tuição Federal. 3. Os parâmetros traçados pelos dispositivos impugnados constituem-se em mecanismos de proteção 
para a própria convivência partidária, não podendo a abstração da igualdade chegar ao ponto do estabelecimento de 
verdadeira balbúrdia na realização democrática do processo eleitoral. 4. Os limites legais impostos e definidos nas 
normas atacadas não estão no conceito do artigo 13 da Lei nº 9096/95, mas sim no do próprio artigo 17, seus incisos e 
parágrafos, da Constituição Federal, sobretudo ao assentar o inciso IV desse artigo, que o funcionamento parlamentar 
ficará condicionado ao que disciplinar a lei. 5. A norma contida no artigo 13 da Lei nº 9.096/95 não é atentatória ao 
princípio da igualdade; qualquer partido, grande ou pequeno, desde que habilitado perante a Justiça Eleitoral, pode 
participar da disputa eleitoral, em igualdade de condições, ressalvados o rateio dos recursos do fundo partidário e a uti-
lização do horário gratuito de rádio e televisão - o chamado ‘direito de antena’ -,ressalvas essas que o comando consti-
tucional inscrito no artigo 17, § 3º, também reserva à legislação ordinária a sua regulamentação. 6. Pedido de medida 
liminar indeferido”, conforme MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE nº 1354, Relator Min. Maurício Corrêa, Plenário do STF, por unanimidade, julgado em 07/02/1996. 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. PROGRAMA ELEITORAL GRATUITO. MUNICÍPIO ON-
DE NÃO HÁ EMISSORA DE TELEVISÃO. LEI 9.100/95, ARTIGO 58 E PARÁGRAFOS. I. - Inocorrência de 
relevância na argüição de inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos. II. - Indeferimento da cautelar.” conforme 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1490 / DF, Relato Min. 
Carlos Velloso, Plenário do STF, por maioria de votos, julgado em 14/08/1996. 

Sobre a punição dos casos de “utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candi-
dato ou de partido político”, vide o Art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, que “Estabelece, de acordo com o 
art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras provi-
dências”: “Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleito-
ral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investiga-
ção judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (...)”. 

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabele-
cer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre 
sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coliga-
ções nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigato-
riedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 
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devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 
§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registra-
rão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e 
à televisão, na forma da lei. 
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 97, de 2017) 
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos 
votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um míni-
mo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 97, de 2017) 
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um ter-
ço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 
§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é asse-
gurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha 
atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo 
partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 97, de 2017) 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 
§ 1º Brasília é a Capital Federal. 
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou rein-
tegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexa-
rem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da po-
pulação diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei com-
plementar. 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de con-
sulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
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Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996) 
 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma 
da lei, a colaboração de interesse público; 
II - recusar fé aos documentos públicos; 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

CAPÍTULO II - DA UNIÃO 

Art. 20. São bens da União:  
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções mi-
litares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;  
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as 
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, 
II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 
VI - o mar territorial;  
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona eco-
nômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.  
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 
designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, 
e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 
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Art. 21. Compete à União: 
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; 
II - declarar a guerra e celebrar a paz; 
III - assegurar a defesa nacional; 
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal; 
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; 
VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada; 
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvol-
vimento econômico e social; 
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;  
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os servi-
ços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos servi-
ços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 1 

(1) Art. 21, XI: 
Sobre a importância das redes de telecomunicações, enquanto infraestrutura de segurança em tempos de guerra, vide 
“Projecting Stability: Hybrid warfare and cooperation with the EU”, por Federico Yaniz, publicado em 
02/fev/2018. Disponível em: <http://www.atahq.org/2018/02/projecting-stability-hybrid-warfare-cooperation-
eu/>. Acesso em 02 de maio 2018. 

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95. Assim dispunha redação anterior: “XI - explorar, dire-
tamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de 
transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informa-
ções por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela União;”. 

“A citada norma constitucional foi alterada pela Emenda n. 8, de 15-8-1995, para permitir que lei específica (a indica-
ção alude aos ‘termos da lei’) regesse os serviços de telecomunicações e, com maior destaque, ao fim de possibilitar a 
instituição de um órgão regulador. Não se cuidou de órgão regulador, o que, numa interpretação extensiva, permitiria imagi-
nar a divisão desse mister com outro plexo. Tratou-se de um órgão regulador, a significar a concentração desses misteres 
em um único ente, tamanha sua interferência em um dos mais importantes setores da vida econômica nacional. É líci-
to concluir, portanto, que admitir seja estabelecido outro agente regulador (sob a forma de autarquia especial), além do 
já existente, é inconstitucional. Cabível seria, v.g., mudar a estrutura jurídica da Anatel. No entanto, ao lume do art. 21, 
inciso XI, nenhum outro ente poderá assenhorar-se, mesmo em condomínio funcional, das já amplas atribuições da-
quela agência.”, cf. “O regime jurídico-constitucional da radiodifusão e das telecomunicações no Brasil em face do 
conceito de atividades audiovisuais: a inconstitucionalidade do anteprojeto de lei que cria a Agência Nacional do Ci-
nema e do Audiovisual – Ancinav” por Otávio Luiz Rodrigues Junior, in Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 
43, n. 170, p.295, jun. 2006. Trimestral. Versão adaptada do PARECER/MC/CONJUR/OLRJ/N.0058-1.01/2005, da 
Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_170/R170-21.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2007. 
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“Mas, como já foi destacado aqui pela eminente Relatora e, agora, acaba de ser enfatizado pelo Ministro Cezar Peluso, 
a Constituição, na verdade, é o marco regulatório por excelência. Ela fixou essa orientação e, portanto, é baliza para 
todas as decisões no que concerne à concessão e às permissões.”, cf. o voto do Ministro Gilmar Mendes, na ADI 
3768/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, D.J. 16/10/07, em que se discutia a gratuidade do transporte pú-
blico ao idoso (CF art. 230, § 2°), garantida pelo Estatuto do Idoso. 

Sobre a evolução do tratamento constitucional aos serviços de telecomunicações, vide Medida Cautelar na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 1.491 – DF, Supremo Tribunal Federal, Sessão Plenária, por maioria, pag. 9 do voto 
do Ministro Marco Aurélio (fls. 184/185 do acórdão): “O caráter de novidade desse serviço permite que a retroação ao histórico 
constitucional faça-se de forma limitada, cuidando-se da disciplina da matéria a partir da Carta de 1969. Pelo preceito do inciso XV do 
artigo 8º, nele inserido, competia à União ‘explorar, direta ou mediante autorização ou concessão, os serviços de telecomunicações’. A Cons-
tituição Federal de 1988 trouxe à balha desmembramento. Mediante o preceito do inciso XI do artigo 21, atribuiu-se à União a competên-
cia para ‘explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de trans-
missão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por entidades de direito 
privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela União’. Via o inciso XII, dispôs-se competir também à União ‘explo-
rar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de 
telecomunicações’. Embora não estejam em jogo no julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade situações concretas, ou seja, a valia, 
sob o ângulo constitucional e legal, de atos que implicaram a outorga dos serviços, verifica-se, em primeiro lugar, que a Constituição Federal 
de 1988, na redação primitiva, anterior à Emenda nº 8/95, fazia distinção entre os serviços públicos de telecomunicações e os demais servi-
ços. Relativamente aos primeiros, viabilizava a exploração direta pela União ou a exploração indireta ‘mediante concessão a empresas sob 
controle acionário estatal . . .’. Já aqui forçoso é assentar que a regra do artigo 173, § 1º, da Carta de 1988 restou mitigada, no que viabi-
lizada a exploração direta de atividade com caráter econômico pela União ou - e aqui temos a disjuntiva, a revelar situação diversa - medi-
ante concessão a empresas sob controle acionário estatal. Conforme ressaltado pelo Professor Ives Gandra Martins, distinguiu-se o serviço 
público essencial do periférico, viabilizando-se, relativamente a este último, a exploração por meio de autorização, concessão ou permissão 
passível, qualquer das figuras, de ser implementada mediante outorga do serviço, iniciativa privada propriamente dita. Reitere-se, no entan-
to, que a atuação do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, faz-se concentrada, não cabendo julgar a validade 
constitucional de atos concretos já praticados. A Emenda Constitucional nº 8 afastou não só a dualidade ‘serviços públicos essenciais e servi-
ço público periférico’, como também, de maneira harmônica com esse enquadramento, a restrição concernente à outorga do primeiro a empre-
sa sob controle acionário estatal.”. 

Para que se possa avaliar o clima político que cercou os debates sobre a constitucionalidade da legislação de telecomu-
nicações veja-se que na Adin 561-8-DF, requerente Partido dos Trabalhadores, requerido Presidência da Republica, o 
ministro Sepúlveda Pertence pediu vista e só devolveu o feito à pauta para julgamento em 23.08.1995 (depois, portan-
to, da EC 8/95), justificando seu atraso à complexidade da causa e a “(...) ensaios de aliciamento um tanto ou quanto imperti-
nentes e, ultimamente, ameaças mais ou menos explicitas” [pg. 115]; para Pertence, embora pretendesse conhecer a ADI, a edi-
ção da EC 8/95 determinava a perda de objeto. O ministro Mauricio Correa rememorou seu mandato anterior, como 
Senador, afirmando: “Esta ação direta de inconstitucionalidade foi proposta, quando, por meu intermédio, a Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal, aprovou, apenas com um voto contrario, decreto legislativo, suprimindo a parte deste Decreto 177, que se julgava 
inconstitucional. Manobras políticas impediram que o projeto fosse votado pelo Plenário. Por isso a ação proposta pelo Partido dos Traba-
lhadores.”. Vencidos os ministros Pertence e Correa, o Tribunal não conheceu da ação, por se tratar incabível ADI con-
tra decreto meramente regulamentar. Já na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.491 – 
DF, Supremo Tribunal Federal, Sessão Plenária, ao acolher proposta de conversão de julgamento em diligencia, o rela-
tor ironizou o sentimento de culpa de alguns julgadores: “A diligência proposta, portanto, ao que penso, não é relevante para o 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Ela serve, entretanto, para acalmar consciências.”. O mesmo Ministro Mauricio 
Correa relembrou: “21. Discordando dessa conceituação, propus ainda no Senado Federal, projeto de lei que suspendia os efeitos do De-
creto n° 177/91, que persistia nessa definição, havendo a proposta sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça daquela Alta 
Casa do Poder Legislativo, contando apenas com um voto discordante. 22. Por obstrução, o mencionado projeto jamais foi remetido a Ple-
nário. Posteriormente, já aqui no Supremo, a questão foi apreciada, entendendo-se, por maioria de 8 votos a dois, que o citado Decreto era 
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regulamentar.”. Já o Ministro Pertence afirmou, fazendo pouco da AGU, asseverou: “Desse modo, as doutas considerações fei-
tas pelo Advogado-Geral da União são de absoluta impertinência para a linha do meu raciocínio.”. 

“Partindo-se da premissa indiscutível de que o sistema global de telecomunicações é essencial à transmissão de infor-
mações, comandos ou determinações com eficiência para que um país se afirme como Unidade, e além disso, no que 
se refere à Radiodifusão, é o meio quiçá mais importante de comunicação de massa, reservou-se a União, nos termos 
do texto Constitucional, a execução de todos os serviços de telecomunicações, para exploração direta ou mediante 
concessão ou autorização.”, conforme “Código de Telecomunicações e a segurança interna”, palestra proferida na Es-
cola Superior de Guerra por Vicente Greco Filho - Promotor Püblico, in Revista Justitia, São Paulo, v. 36, n. 87, p. 
196, out./dez., 1974. Disponível em: http://www.revistajustitia.com.br/revistas/92z2by.pdf. Acesso em 01 de Março 
de 2016. 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;2 (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 8, de 15/08/95) 
 (2) Art. 21, XII, “a”: 

“Partindo-se da premissa indiscutível de que o sistema global de telecomunicações é essencial à transmissão de informações, comandos ou de-
terminações com eficiência para que um país se afirme como Unidade, e além disso, no que se refere à Radiodifusão, é o meio quiçá mais 
importante de comunicação de massa, reservou-se a União, nos termos do texto Constitucional, a execução de todos os serviços de telecomu-
nicações, para exploração direta ou mediante concessão ou autorização.”, conforme “Código de Telecomunicações e a segurança 
interna”, palestra proferida na Escola Superior de Guerra por Vicente Greco Filho - Promotor Püblico, in Revista 
Justitia, São Paulo, v. 36, n. 87, p. 196, out./dez., 1974. Disponível em: 
http://www.revistajustitia.com.br/revistas/92z2by.pdf. Acesso em 01 de Março de 2016. 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, 
em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;  
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacio-
nais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
69, de 2012)  
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Dis-
trito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de 
serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de 
âmbito nacional; 
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de progra-
mas de rádio e televisão; 3 

(3) Art. 21, XVI: 
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Sobre o regime constitucional da Classificação Indicativa, vide a ADI nº 2.404-DF. Seu julgamento foi iniciado em 
30/11/2011, retornando em 05/11/2015, momento em que, impedido Min. Gilmar Mendes, votaram pela inconstitu-
cionalidade os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ayres Britto, e pela procedencia da ação, mediante 
interpretação do art. 254 do E.C.A. conforme a Constituição. [ADI 2.404-DF, Pleno STF, Rel. Min. Dias Toffoli, Re-
qte: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, j. 31/08/2016, DJe 01/08/2017]. 
Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autorizar’ já 
revela, em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a submissão 
do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença ou autori-
zação estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, exclusivamente, para que a 
União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicati-
vo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Com efeito, para que a União indique 
as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja submetido à classi-
ficação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação ser informada aos telespectadores pelas 
emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União pa-
ra determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar 
uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de transformar a classi-
ficação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classifica-
ção, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, 
contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Consti-
tuição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Constituição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o le-
gislador federal a regular as diversões e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a na-
tureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não 
é compatível com o desígnio constitucional conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou 
a impor penalidade de caráter administrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Consti-
tuição de 1988 utilizou, igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocá-
bulo ‘indicativo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). 
Como então defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de 
obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior 
conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que proíba, 
vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de classificação das 
diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permissão ou autorização 
administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas etárias e horários a que 
não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. (...) “Ou, nas palavras de José 
Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu sentir, a expressão impugnada incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade de submissão da programação de rádio e de 
televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classificação indicativa, no sentido de informar a faixa 
etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da 
programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, 
mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de puni-
ção. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pe-
na de pagamento de multa e até de suspensão temporária da programação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de 
proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao 
sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da Repúbli-
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ca.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a pre-
sença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. 
Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem ju-
rídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. 
Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falí-
veis, tanto quanto às emissoras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às de-
ficiências nacionais dos censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. 
Min. Dias Toffoli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o 
Min. Ayres Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: 
‘IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o 
Poder Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não se-
ja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, conver-
ter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; 
que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público simplesmente se ma-
nifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é re-
comendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela entraria numa grosseira contra-
dição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de con-
teúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualizadamente, já se fala em termos jurídicos 
indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Constituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liber-
dade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, 
reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de impren-
sa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o 
completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmata-
do.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente 
Relator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à 
família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa 
de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: 
“No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pes-
soa e da família quanto aos programas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I 
e IV, da Carta Federal, ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os 
meios conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o 
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão 
expostos os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que po-
de ser e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da cida-
dania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prer-
rogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de prote-
ger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o Ministério da 
Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque 
não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que 
afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os de viés erótico ou violento, 

77



 

 

transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio de celulares, de jornais, 
de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de zelar pela educação 
dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Estado cumpre o dever de proteção das crian-
ças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e zela para que essa informação seja alcançada 
pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir o grau de exposição aos conteúdos publi-
camente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede mundial de computadores, de con-
trole inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão 
submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se 
pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 

 

XVII - conceder anistia; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente 
as secas e as inundações; 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de ou-
torga de direitos de seu uso; (Regulamento) 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos; 
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação; 
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio 
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o co-
mércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e me-
diante aprovação do Congresso Nacional; 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 49, de 2006) 
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioi-
sótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 49, de 2006) 
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em for-
ma associativa. 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; 
II - desapropriação; 
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III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
V - serviço postal; 
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
VIII - comércio exterior e interestadual; 
IX - diretrizes da política nacional de transportes; 
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
XI - trânsito e transporte; 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;  
XIV - populações indígenas;  
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;  
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; 
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da 
Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito) 
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;  
XX - sistemas de consórcios e sorteios;  
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobiliza-
ção das polícias militares e corpos de bombeiros militares;  
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;  
XXIII - seguridade social;  
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
XXV - registros públicos;  
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administra-
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização naci-
onal; 
XXIX - propaganda comercial.  
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especí-
ficas das matérias relacionadas neste artigo. 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
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I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o pa-
trimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de defi-
ciência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)  
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de re-
cursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento;  
III - juntas comerciais; 
IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos natu-
rais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI - procedimentos em matéria processual; 
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XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 4 

(4) Art. 24, XV:  
“Esta Corte vem entendendo que as ideias propagadas no âmbito jornalístico, ainda que sob o argumento de vei-
culação de fatos reais, não podem mitigar o dever de preservação da imagem de crianças ou adolescentes cujo de-
senvolvimento psíquico ainda está em formação (REsp 1.297.660/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ 
acórdão Ministro Marco Buzzi,Quarta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 16/10/2015). A propósito, válido citar 
precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi quanto à divulgação da imagem de crianças e adolescentes em si-
tuações de contravenção, o que fere a sua sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, atraindo a 
necessidade de uma proteção mais rígida quanto aos direitos desses indivíduos, além de constituir infração admi-
nistrativa disciplinada pelo art. 247 do ECA: ‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE EM 
REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. DANO MORAL. CONFIGURA-
DO. ECA E CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
DOS MENORES. PRIORIDADE ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1. (...) 4. A preservação da 

imagem e da intimidade dos menores, em tenra idade ou prestes a alcançar a maturidade, é reflexo do 

comando constitucional da sua proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fun-

damentais (arts. 227, da CF/88, 4º do ECA). 5. Independente do grau da reprovabilidade da conduta do 

menor, o Ordenamento Jurídico veda a divulgação de imagem de adolescentes a quem se atribua a auto-

ria de ato infracional, de modo a preservar a sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 

6. Recurso especial provido’ (REsp nº 1.442.083/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017 - grifou-se). No supramencionado precedente, a ilustre relatora registrou 
que ‘(...) a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça efetivamente prestigiam o princípio da 
proteção integral da criança e adolescente, previsto nos artigos 143 e 247 do ECA. A Terceira Turma do STJ reconheceu a caracteri-
zação automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe au-
toria de ato infracional (AgRg no REsp 1354696/PR, DJe 31/10/2014). Em sintonia com esse entendimento, a Quarta Turma 
do STJ reconheceu existir ato ilícito decorrente da veiculação em matéria jornalística da imagem de adolescente que praticou roubo em 
casa lotérica (REsp 1297660/RS, DJe 16/10/2015). O Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade no particular porque os 
recorridos 'apenas falaram a verdade sobre a conduta do menor em ato infracional', contrariou o entendimento do STJ sobre a matéria 
e negou vigência ao art. 143, do ECA, razão pela qual deve ser reformado (...)’. O dever de indenização, no caso concreto, 
não decorre apenas da não autorização, seja expressa ou tácita, do uso da imagem pelos genitores, mas também do 
fato de ultrapassar os limites do bom senso, tendo em vista que crianças, inegavelmente de origem humilde, foram 
obrigadas a segurar pedras pesadas a fim de ‘demonstrar’ que estariam submetidas a trabalho escravo, situação 
manifestamente aviltante e que desafia a eticidade da conduta de divulgação da imagem alheia à realidade, com fi-
nalidade escusa e indevida, conduta inegavelmente repreensível.” [REsp nº 1.628.700/MG. 3ª Turma do STJ. Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Recorrentes: Marques Edilberth Casara e Revista Observatório Social. Julgamen-
to em 20/02/2018. DJe 01/03/2018]. 

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suple-
mentar dos Estados. 
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§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no 
que lhe for contrário. 

CAPÍTULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observa-
dos os princípios desta Constituição. 
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constitui-
ção. 
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995) 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglome-
rações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
 
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros; 
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União. 
 
Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da represen-
tação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido 
de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta 
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de manda-
to, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legisla-
tiva, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para 
os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 
153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços 
administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 
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Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro 
anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo 
de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto 
ao mais, o disposto no art. 77. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de1997) 
§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pú-
blica direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o dispos-
to no art. 38, I, IV e V. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixa-
dos por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, 
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício míni-
mo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulga-
rá, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Esta-
do e os seguintes preceitos: 
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, medi-
ante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; 
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano 
anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso 
de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 16, de1997) 
III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição; 
IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) (Vide ADIN 4307) 
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 
30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 
50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 
80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 
120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
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f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e 
de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 
2009) 
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habi-
tantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, 
de 2009) 
h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e 
de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta 
mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucio-
nal nº 58, de 2009) 
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e 
de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
58, de 2009) 
k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) 
habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e 
de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta 
mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos 
mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta 
mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emen-
da Constitucional nº 58, de 2009) 
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos 
mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatro-
centos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 
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s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habi-
tantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de ha-
bitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de 
habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habi-
tantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
58, de 2009) 
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de ha-
bitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 58, de 2009) 
x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de 
habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de inicia-
tiva da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 
153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998) 
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legis-
latura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios 
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 
vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
25, de 2000) 
b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereado-
res corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereado-
res corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereado-
res corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
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f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores cor-
responderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante 
de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 1, de 
1992) 
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do man-
dato e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional 
nº 1, de 1992) 
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao dis-
posto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respec-
tivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa; (Renumerado do inciso VII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Renumerado do 
inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; (Renumerado do 
inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de 
bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do 
inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado do 
inciso XII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
 
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Verea-
dores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relati-
vos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 
158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 25, de 2000) 
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 
(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) 
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (tre-
zentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) 
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional 
nº 58, de 2009) 
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IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 
500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Redação dada pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) 
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009) 
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 
8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009) 
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pa-
gamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 25, de 2000) 
§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 25, de 2000) 
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 25, de 2000) 
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 25, de 2000) 
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
§ 3o Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 
1o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

Vide o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 193749-1-SP, D.J. 04/05/2001, Redator para o acórdão Ministro 
Maurício Corrêa, que, contra o voto do Ministro Carlos Velloso, declara a inconstitucionalidade do art. 1 da Lei n. 
10.991, de 13/6/91, do Município de São Paulo. O julgamento da Segunda Turma foi afetado ao Pleno pelo voto do 
Min. Marco Aurélio, por ser “inegável a importância da matéria, considerados os novos ares constitucionais, a homenagear a livre con-
corrência como um principio fundamental da ordem econômica.” Para o voto vencedor “a Constituição Federal, em seu art. 170 e pa-
rágrafo único, assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos ca-
sos previstos em lei. Portanto, a única restrição possível estaria centrada na hipótese da necessidade de autorização ou permissão do Poder 
Público para o exercício de determinado tipo de atividade econômica, regulando a liberdade de contratar e de fixar preços, exceto nos casos de 
intervenção direta na produção e comercialização de certos bens.”. “(...) A limitação geográfica imposta à instalação de drogarias somente 
conduz à assertiva de concentração capitalista, assegurando, no perímetro, o lucro da farmácia já estabelecida. Dificulta o acesso do consu-
midor às melhores condições de preço, e resguarda o empresário alojado no local pelo cerceamento do exercício da livre concorrência, que é 
manifestação do princípio da liberdade de iniciativa econômica privada garantida pela Carta Federal quando estatui que ‘a lei reprimirá o 
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. (art. 173, § 
4º).”. A partir dessa decisão foi editada a “Súmula nº 646 do STF - Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”, aprovada em Sessão Plenária de 
24/09/2003, DJ de 09/10/2003, precedentes RE 193749, DJ de 04/05/2001; RE 198107, DJ de 06/08/1999; RE 
213482, DJ de 11/12/1998, RE 199517, DJ de 13/11/1998. Com base na “Proposta de Súmula Vinculante nº 90, o 
Plenário do STF, em 17/06/2015, tornou vinculante o entendimento e aprovou a Súmula Vinculante nº 49 (DJe de 
02/10/2015). 
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O Supremo Tribunal Federal rejeitou a imposição, por Lei, de um número limite de farmácias, numa dada área geográ-
fica, afirmando que limites ao número de estabelecimentos fere os princípios constitucionais da livre concorrência e da 
liberdade de iniciativa: “Ademais, esta Corte, no RE n° 193.749, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 4.5.2001, assentou en-
tendimento segundo o qual seria inconstitucional a fixação de distancia para instalação de novas farmácias ou drogarias. Registre-se, a pro-
pósito, a orientação sintetizada na ementa do acórdão, verbis: ‘Recurso extraordinário. Constitucional. Lei nº 10.991/91, do Município 
de distância para a instalação São Paulo. Fixação de novas farmácias ou drogarias; Inconstitucionalidade. A Constituição Federal assegu-
ra o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 
Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal 
nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício 
do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso Extraordi-
nário conhecido e provido. ’ Assim, também sob a perspectiva material, não há como preservar a lei impugnada.” Cf. pg. 2 do voto do 
Relator, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.327-SP, Relator: Min. Gilmar Mendes, 
Reqte. (S) Governador do Estado de São Paulo, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJU de 22.08.2003. 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços pú-
blicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educa-
ção infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendi-
mento à saúde da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 
 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. 
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, 
onde houver. 
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anu-
almente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. 
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§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qual-
quer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei. 
§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

CAPÍTULO V - DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

SEÇÃO I - DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, vo-
tada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara 
Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.  
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios. 
§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos De-
putados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de 
igual duração. 
§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27. 
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e 
militar e do corpo de bombeiros militar.  

SEÇÃO II - DOS TERRITÓRIOS 

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. 
§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o 
disposto no Capítulo IV deste Título. 
§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer 
prévio do Tribunal de Contas da União. 
§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado 
na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros 
do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câma-
ra Territorial e sua competência deliberativa. 

CAPÍTULO VI - DA INTERVENÇÃO 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 
I - manter a integridade nacional;  
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 
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IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; 
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:  
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo 
de força maior; 
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos 
prazos estabelecidos em lei; 
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;  
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:  
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e servi-
ços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados 
em Território Federal, exceto quando: 
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvol-
vimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 29, de 2000) 
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de prin-
cípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de de-
cisão judicial.  
 
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:  
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou 
impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Po-
der Judiciário; 
II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;  
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da 
República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução 
e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou 
da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.  
§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á 
convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas. 
§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso 
Nacional ou pela Assembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato 
impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 
§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes volta-
rão, salvo impedimento legal. 

CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade1, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(1) Art. 37 (impessoalidade): 

A mesma pessoa física, servidor, não pode julgar, em segunda instância, recurso contra decisão sua, na primeira 
instância: “10. De se ver que, como enfatizado pela Recorrente, a mesma pessoa, Sr. Juarez Quadros do Nascimento, embora ocu-
pando cargos distintos, julgou o pedido de reconsideração (Secretário Executivo do Ministério das Comunicações) e o recurso adminis-
trativo (Ministro do Ministério das Comunicações) interposto nos autos do Processo Administrativo n. 53.000.002491/2001. Para 
que se reconheça que tal fato acarreta a nulidade arguida pela ora Recorrente faz-se necessário aferir se os princípios constitucionais que 
regem a Administração Pública e as regras que disciplinam o processo administrativo foram desrespeitados.”. (...) “12. De nada adi-
antaria ter o legislador assegurado o direito de reexame e o acesso a até três instâncias administrativas se essas garantias pudessem ser 
desvirtuadas pela realização de dois julgamentos pela mesma pessoa física, ainda que ocupando cargos diversos. É que, nesse caso, ha-
veria afronta ao princípio da impessoalidade, previsto expressamente no caput do art. 37 da Constituição da República, pois o julgador 
careceria da isenção necessária para a tomada de decisão.”. (...) “Apesar de o artigo 18 da Lei 9.784/1999 ter se limitado a reco-
nhecer como impedido apenas aquele que atuou de forma auxiliar no processo (perito, testemunha ou representante), há que se conside-
rar igualmente impedido aquele que atuou de forma substancial, proferindo decisão. Nesse caso, a imparcialidade do julgador está ain-
da mais abalada, uma vez que está comprometido com a tese que adotou para decidir anteriormente. É esse prejulgamento que ofende o 
princípio constitucional da impessoalidade e que, por isso mesmo, deve ser obstado pelas regras de impedimento e suspeição.”, confor-
me RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 26.029-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, recte.: Soci-
edade Rádio Educacional Grande São Paulo Ltda., recdo.: União, Segunda Turma do STF, por unanimidade, jul-
gado em 11/03/2014. 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os re-
quisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso pú-
blico de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
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em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período; 
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em con-
curso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efeti-
vo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condi-
ções e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse público; 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento) 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da ad-
ministração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos 
demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não po-
derão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apli-
cando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Fede-
ral, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputa-
dos Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 
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XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998) 
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 
153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibi-
lidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamen-
tadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controla-
das, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de com-
petência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de em-
presa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nes-
te último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa priva-
da; 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Re-
gulamento) 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 
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integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da 
lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição 
da autoridade responsável, nos termos da lei. 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e in-
direta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-
ção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualida-
de dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, ob-
servado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servi-
dor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de servi-
ços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 2 

(2) Art. 37, § 6º:  
“A Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, visando proteger o cidadão. A premissa 
encontra base na ideia de justiça social: a corda não deve arrebentar do lado mais fraco. O Estado, ou quem lhe fa-
ça o papel, é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força, ao passo que o indivíduo situa-se em po-
sição de subordinação. Os administrados não podem evitar ou sequer minimizar o perigo de dano proveniente da 
ação ou omissão do Estado. É o Poder Público quem dita os termos da própria presença no seio da coletividade e 
estabelece o teor e a intensidade do relacionamento com os membros do corpo social. As funções estatais dão en-
sejo à produção de danos mais acentuados que os suscetíveis de serem gerados pelos particulares, tendo em vista a 
singularidade da posição jurídica do ente estatal (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 30. ed., 2012, p. 1013). Considerada a maior quantidade de poderes e prerrogativas, 
o Estado, que a todos representa, deve suportar o ônus das atividades desempenhadas (José dos Santos Carvalho 
Filho. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas, 28. ed., 2015, p. 574).”. [RE nº 598.356-SP, 1ª 
Turma do STF, Recte: Transportadora Caho Ltda., Recdo: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, j. 
08/05/2018, DJe 01/08/2018]. 
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§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administrado-
res e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal." 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os car-
gos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão decla-
rados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do 
caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 
 § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e 
ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei 
Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 47, de 2005) 
 
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) 
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, em-
prego ou função; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; 
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III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as van-
tagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo 
de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determina-
dos como se no exercício estivesse. 

SEÇÃO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 
de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respecti-
vos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos re-
quisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contra-
tos entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, 
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998) 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretá-
rios Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de represen-
tação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e 
XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a rela-
ção entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, 
o disposto no art. 37, XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsí-
dio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de 
recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, au-
tarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtivi-
dade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do ser-
viço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos ter-
mos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servido-
res ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financei-
ro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposen-
tados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ex-
ceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as se-
guintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98) 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proven-
tos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98) 
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
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ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 15/12/98) 
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consi-
deradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005) 
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em re-
lação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efe-
tivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Consti-
tuição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência 
previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de se-
tenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o faleci-
mento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em 
atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41, 19.12.2003) 
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de apo-
sentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictí-
cio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
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§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusi-
ve quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras 
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resul-
tante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma 
desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de 
cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral 
de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se 
o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão 
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata 
este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência soci-
al de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de inicia-
tiva do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que 
couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza públi-
ca, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser apli-
cado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de insti-
tuição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 
3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo re-
gime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 41, 19.12.2003) 
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§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servi-
dores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em 
cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 41, 19.12.2003) 
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os be-
nefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando 
o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 
 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei comple-
mentar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o 
eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniza-
ção, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibili-
dade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de de-
sempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

SEÇÃO III - DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E 
DOS TERRITÓRIOS  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
 
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organi-
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zadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que 
vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, 
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o 
que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 41, 19.12.2003) 

SEÇÃO IV - DAS REGIÕES 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 
§ 1º - Lei complementar disporá sobre: 
I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; 
II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, 
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente 
com estes.  
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do 
Poder Público; 
II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; 
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físi-
cas ou jurídicas; 
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água repre-
sadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 
§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e 
cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas gle-
bas, de fontes de água e de pequena irrigação. 

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
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CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I - DO CONGRESSO NACIONAL 

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal.  
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 
§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Fede-
ral, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federa-
ção tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, elei-
tos segundo o princípio majoritário. 
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços. 
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da 
União, especialmente sobre: 
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 
pública e emissões de curso forçado; 
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União; 
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas; 
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VII - transferência temporária da sede do Governo Federal; 
VIII - concessão de anistia; 
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito) 
X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que 
estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
XII - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; 
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem 
os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 
 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encar-
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
II - 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, ressalva-
dos os casos previstos em lei complementar; 
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas; 
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa; 
VI - mudar temporariamente sua sede; 
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dis-
põem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998) 
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de 
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi-
vo, incluídos os da administração indireta; 
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XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União; 
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares; 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 
 
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Pre-
sidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, 
ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa res-
pectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério. 
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos es-
critos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste 
artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional de Revisão nº 2, de 1994) 

SEÇÃO III - DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Con-
gresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 
III - elaborar seu regimento interno; 
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. 
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SEÇÃO IV - DO SENADO FEDERAL 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabili-
dade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 23, de 02/09/99) 
II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Na-
cional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da Repú-
blica e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos che-
fes de missão diplomática de caráter permanente; 
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida 
consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público federal;  
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno;  
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-
Geral da República antes do término de seu mandato; 
XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
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remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. 
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e 
seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Su-
premo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços 
dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício 
de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 

SEÇÃO V - DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES 

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 
2001) 
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser pre-
sos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 
vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva 
sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diploma-
ção, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido 
político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, 
sustar o andamento da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de qua-
renta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 35, de 2001) 
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas 
ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou 
deles receberam informações. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda 
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só poden-
do ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de 
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atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execu-
ção da medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
 
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes1; 2 

(1) Art. 54, I, “a” (cláusulas uniformes): 
Por força da condição de gestor com plenos poderes e não obstante renunciar aos cargos societários que exercia em 
suas próprias emissoras, Senor Abravanel (em artes Silvio Santos) teve sua inexigibilidade cogitada, nos votos dos mi-
nistros Vilas Boas, Bueno de Souza e Francisco Rezek. A candidatura acabou indeferida por causa da por causa da ex-
tinção do registro do Partido Municipalista Brasileiro, mediante votação unânime dos ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral, cf. Registro de candidatos à presidência e vice nº 31 - Classe 8ª, Resolução TSE nº 15.900 de 09/11/1989, Rel. Min. 
Antônio Vilas Boas Teixeira de Carvalho, BEL - Boletim Eleitoral, v.467, p. 793. 

“‘[...] Registro de candidatura. Suplente de senador. Impugnação. Inelegibilidade. Art. 1o, II, i, da Lei Complementar 
no 64/90. Administração. Empresa. Repetidora de TV. Decisão regional. Indeferimento. Recurso ordinário. Não-
caracterização. 1. A Lei Complementar no 64/90 estabelece que aqueles que têm contratos com o poder público e não 
sejam de cláusulas uniformes têm de se desincompatibilizar para concorrer a cargo eletivo. 2. Considerando que a re-
gra é a elegibilidade do cidadão, constitui ônus do impugnante a prova da inelegibilidade. [...]’ NE: Sócio-gerente de 
empresa permissionária de serviço público. (Ac. de 27.9.2006 no RO nº 1.288, rel. Min. José Delgado, red. designado 
Min. Marcelo Ribeiro.)”, conforme “Coletânea de jurisprudência do TSE, organizada por assunto: Desincom-
patibilização e afastamentos - Entidade que mantém contrato com o poder público ou sob seu controle, di-
rigente - Cláusulas uniformes”. Disponível em: http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-
selecionados/desincompatibilizacao-e-afastamentos/entidade-que-mantem-contrato-com-o-poder-publico-ou-sob-
seu-controle-dirigente/clausulas-uniformes. Acesso em 12 de maio de 2017. 

(2) Art. 54, I, “a” (b): 
Parlamentar não pode ser sócio, controlador de fato ou de direito, nem administrador de permissionária ou concessio-
nária de radiodifusão: “As proibições do art. 54, ditas incompatibilidades parlamentares, têm longa tradição no nosso Direito. Já esta-
vam presentes nos arts. 32 e 33 da Constituição Imperial e nos arts. 23 e 24 da Constituição Republicana de 1891. A partir da Consti-
tuição de 1934, as incompatibilidades assumiram redação semelhante à atual, como se verifica no art. 33 daquela Carta, no art. 44 da de 
1937, no art. 48 da de 1946, no art. 36 da de 1967 e art. 34 da de 1969. As incompatibilidades servem a bons propósitos. Primeiro, 
garantem o exercício independente do mandato parlamentar, dificultando a cooptação de deputados e senadores pelo Poder Executivo, dele 
não podendo obter benesses ou favores. Segundo, têm efeito moralizador pois obstam que o parlamentar, utilizando seu prestígio, busque tais 
benesses e favores. Acerca desses propósitos, transcrevo comentário do eminente Carlos Maximiliano sobre as incompatibilidades da primeira 
Carta Republicana: ‘A incompatibilidade, adotada nos países de governo parlamentar, ainda mais se impõe sob o regime presidencial. É 
um daqueles freios e contrapesos que caracterizam o sistema vigente. Corolário da doutrina de Montesquieu, não permite que se acumulem 
funções de dois dentre os três poderes constitucionais. Tira ao Executivo um instrumento de predomínio, impedindo de acenar a legisladores 
altivos com as honras e investiduras rendosas, e excluindo das deliberações do Congresso a influência oficial daqueles que dependem direta-
mente do Chefe de Estado. Arranca aos poderosos uma arma de corrupção, outorga ao parlamento mais um penhor de independência, asse-
gura ao aparelho governamental uma garantia da divisão do trabalho. Em defesa do princípio na Convenção de Philadelphia e apoiando 
Mason em caloroso debate, Pinckeny afirmou advogar a causa da própria honra do Congresso e seguir a política dos romanos que faziam 
do templo da virtude caminho para o templo da fama.’ (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1891. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005, Coleção história constitucional brasileira, edição original de 1918, p. 309-310) Co-
mo mencionado pelo ilustre Ministro, não se trata de criação brasileira. Diversos outros países adotam, em seus textos legais, incompatibili-
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dades parlamentares específicas, com perfis variados. Sobre a incompatibilidade em questão, a de contratar com o Poder Público, leciona 
Pinto Ferreira sobre algumas regras vigentes em outros países: ‘Na Inglaterra, por exemplo, a pessoa beneficiária desse contrato, direta ou 
indiretamente, através de contratos passados com os comissários da tesouraria, da marinha, do reabastecimento etc., torna-se inelegível. De 
envolta com essa proibição, vigora ainda um outro método: de acordo com uma lei de Jorge III, de 1782, toda pessoa que tenha contratado 
com o Estado não pode ser membro da Câmara dos Comuns, sob pena de multa de 500 libras para cada voto emitido. A multa revém pa-
ra o denunciador. Há exemplos históricos disto: em 1913 um membro da Câmara dos Comuns contratou com o secretário de Estado, para 
a Índia, certo fornecimento, mas foi denunciado por haver pronunciado noventa e três votos, dele se reclamando uma multa de 1.750.000 
francos. Um comitê especial declarou que a multa seria aplicada, reduzindo-a a 325.000 francos, correspondentes a vinte e seis votos, em 
favor do denunciante. Posteriormente, o Parlamento votou um Bill de Indenidade beneficiando o deputado. Na França, a Lei eleitoral de 
1849 (art. 81) proibia que o representante ou parlamentar mantivesse contrato de fornecimento com o Estado, sob pena de ser considerado 
demissionário. Conquanto a Lei de 1875 não regulasse o assunto, alguns diplomas legais particulares fizeram aplicação desse pensamento. 
Na Constituição da Colômbia de 1936 (art. 30), são inelegíveis todos os cidadãos que na época da eleição ou seis meses antes tenham tra-
tado de negócios com o Estado, em seu próprio interesse ou no de outras pessoas, exceto as instituições oficiais. Alguns States norte-
americanos também se orientam assim. No Nebraska, qualquer pessoa interessada em contrato com o Estado, ainda não terminado, não 
pode ser deputado ou senador. No Delaware, o mesmo ocorre a qualquer pessoa obrigada por contrato para com o exército ou a marinha. 
(...) No Canadá, uma lei de 1927 tornou inelegíveis aqueles que empreendem ou executam, direta ou indiretamente, contratos de forneci-
mento com o governo. Tais pessoas são inelegíveis. Se, inelegíveis, vierem entretanto a ocupar uma cadeira no Parlamento, e, eleitas, contra-
tarem com o governo, recebem uma multa de 200 dólares por sessão que tenham votado. Sofrem também a pena da perda do mandato. Ve-
rifica-se, destarte, no direito comparado a eficácia do princípio da incompatibilidade. Geralmente deputados e senadores não podem contratar 
com as autoridades públicas, e o exercício do seu mandato torna-se incompatível com determinadas ocupações privadas, onde exista a sub-
venção do Estado ou da autoridade pública sob qualquer forma. A extensão da incompatibilidade varia de país a país, mas a tendência é 
para garantir a independência do parlamentar em face de um possível suborno do Executivo.’ (FERREIRA, Pinto. Comentários à Cons-
tituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, vol. 3, p. 19-20). A proibição de contratar não inclui os denominados contratos por adesão 
ou de cláusulas uniformes, por exemplo, a contratação pelo parlamentar de serviços públicos de água e luz, pois, na hipótese, ausente o risco 
de favorecimento indevido. Além da proibição geral de contratação com o Poder Executivo, há proibição legal específica para a exploração de 
serviços de radiodifusão e que remonta pelo menos a 1962. O art. 38, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962 tinha a seguinte redação ao 
tempo dos fatos:”. (...) “Mais recentemente, o dispositivo foi alterado pela Lei n.º 10.610/2002, não havendo, porém, modificação subs-
tancial da proibição que ficou assim redigida:”. (...) “De certa maneira, a proibição específica tem o mesmo propósito da proibição geral do 
art. 54 da Constituição Federal, evitando a corrupção do mandato parlamentar. Entretanto, serve ela também a outros propósitos. Demo-
cracia não consiste apenas na submissão dos governantes a aprovação em sufrágios periódicos. Sem que haja liberdade de expressão e de crí-
tica às políticas públicas, direito à informação e ampla possibilidade de debate de todos os temas relevantes para a formação da opinião pú-
blica, não há verdadeira democracia. Há certo consenso de que em um regime democrático deve ser ampla a liberdade de expressão, a de co-
municação e os direitos de informação e de participação. Assiste razão àqueles que entendem merecer proteção jurídica especial essas liberda-
des, essenciais à livre formação da opinião pública e ao funcionamento da democracia. A Constituição brasileira foi pródiga em garanti-las, 
protegendo-as em diversos dispositivos (art. 5.º, IV, IX, XXXIII, LXXII, arts. 14, 15, 215 e 220). A proteção da liberdade de expres-
são e dos direitos à informação e de participação não se limita necessariamente a coibir intervenções estatais. Por exemplo, no campo das co-
municações de massa, as cortes não podem ignorar a necessidade de alguma regulação e controle estatal. Afinal, citando Alexandre Ditzel 
Faraco: ‘o espaço público de diálogo e interação numa democracia complexa está significativamente baseado nos meios de comunicação social 
de massa, os quais viabilizam o acesso a informações de uma foram coerente e organizada, permitem a disseminação de idéias e visões de 
mundo com uma abrangência que, em geral, não tem como ser replicada através de outros processos de comunicação, além de possibilitar o 
desenvolvimento de um referencial comum que agrega pessoas sem qualquer espécie de vínculo ou relação.’ (FARACO, Alexandre Ditzel. 
Democracia e regulação das redes eletrônicas de comunicação: Rádio, televisão e internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 39) 
Para garantir esse espaço livre para o debate público, não é suficiente coibir a censura, mas é necessário igualmente evitar distorções proveni-
entes de indevido uso do poder econômico ou político. Será válida a regulação e controle desde que persiga não a censura, mas sim a livre 
formação da opinião pública, ou seja, o objetivo deve ser a formação de um espaço público e aberto para o livre debate e intercâmbio do pen-
samento, da criação, da expressão e da informação. Nessa perspectiva é que deve ser entendida a proibição específica de que parlamentares 
detenham o controle sobre empresas de comunicação, como de radiodifusão. Há um risco óbvio na concentração de poder político com controle 
sobre meios de comunicação de massa. Sem a proibição, haveria um risco de que o veículo de comunicação, ao invés de servir para o livre de-
bate e informação, fosse utilizado apenas em benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público. Dependendo ainda a conces-
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são, a permissão ou a autorização para a exploração do serviço de comunicação de massa, de aprovação do Congresso, como prevê o art. 
223, §1º, da Constituição Federal, haveria igualmente um risco de desvio nas outorgas, concentrando-as nas mãos de poucos e prevenindo 
que adversários políticos dos parlamentares lograssem o mesmo acesso. A regulação e o controle pelo poder público dos serviços de radiodifu-
são são legítimos devido à necessidade de se organizar a utilização do espectro de radiofrequência. Entretanto, o objetivo de tal regulação e 
controle deve ser apenas democratizar o acesso e a utilização igual desse recurso limitado, promovendo o pluralismo político e cultural, o que 
é compatível com a liberdade de expressão e de informação. Infelizmente, o exercício da competência atribuída ao Congresso e ao Executivo 
de outorga dos serviços de radiodifusão sonora tem sofrido percalços no Brasil, com resultados ensejadores de crítica generalizada. A esse res-
peito, por oportuno, o comentário de Paulo Sérgio Pinheiro: ‘Estes limites [da transparência dos meios de comunicação de massa] estão liga-
dos ao fato de cerca de 115 parlamentares, muitos deles membros da comissão de comunicação do Congresso Nacional, poder que aliás deci-
de sobre a concessão de empresas de comunicação (em imensa maioria – há apenas algumas redes públicas – são empresas privadas, mas 
concessões públicas por tempo determinado), terem redes de televisão e rádio. Os que não têm empresas de comunicação eletrônica ou jornais, 
sem acesso à antena, como observou o jurista Leônidas Xauza, temem os que têm. Além do conflito de interesses entre esses parlamentares 
deterem poder concedente, fiscalizador e dele serem autobeneficiários, há um desequilíbrio de poder entre representantes legislativos (em mui-
tos estados já beneficiados por super representação). Graças ao fato de serem proprietários de empresas da mídia eletrônica, cerceiam, censu-
ram e manipulam as informações nos noticiários em proveito próprio; durante o período eleitoral, parlamentares, governadores e ministros 
burlam as restrições da propaganda eleitoral em benefício próprio ou das candidaturas que apóiam ao arrepio da lei.’ (Apud DIMENS-
TEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 14-15) E ainda de 
Alexandre Ditzel Faraco: ‘Nesse ponto, o Brasil convive com o pior cenário institucional possível. Pessoas que já detêm poder político se va-
lem do controle dos meios de comunicação para perpertuarem ou ampliarem sua posição de poder. Ao mesmo tempo, os processos de outorga 
ou renovação de concessões e permissões é controlado diretamente pelo Congresso Nacional. Embora o ato de outorga ou renovação seja de 
competência do Poder Executivo, só produzirá efeitos após deliberação do Legislativo (cf. artigo 223, da Constituição Federal). Assim, os 
principais interessados em manter uma prática que distorce a democracia brasileira têm condições de influenciar como será distribuído o con-
trole dos meios de comunicação (e preservar sua posição de poder).’ (FARACO, op. cit., , 2009, p. 200) Tal distorção é, aliás, reconheci-
da, no caso presente, pelo próprio acusado Marçal Gonçalves, quando afirma que resolveu participar da empresa de radiodifusão porque, 
por questões políticas, não teve mais espaço em empresas da espécie controladas por seus adversários políticos. Transcrevo o trecho pertinente: 
‘Tendo em vista que exerci, de forma descontínua, mandato de deputado federal entre 1996 a 1999, como suplente, passei a ter maior pro-
jeção política na região de Dourados. Concomitantemente, fui perdendo espaço nas rádios desta cidade. Havia outros políticos, proprietários 
de rádio, especificamente a Rádio Tupinambás, do Sr. Ivo Serzózimo, e a Rádio Cidade, que era de propriedade do Sr. Valdir Guerra, 
sendo que ambos eram deputados federais na época. Outras rádios não eram de propriedade de políticos, mas sofriam influência destes. As-
sim, os espaços que eu dispunha em rádios foram se fechando, sendo que em 2000, quando a empresa formada por Daladier e João Alcân-
tara se sagrou vencedora da licitação, eu não possuía nenhum programa de rádio.’ (fls. 895) Enfim, a proibição prevista no parágrafo único 
do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, apesar de constituir limitação de acesso a meio de comunicação, serve antes ao propósito de proteger à li-
vre formação da opinião pública contra abusos do poder político.” (...) “No caso, o serviço foi outorgado por meio de instrumento denomina-
do ‘contrato de adesão de permissão celebrado entre a União e a empresa de Radiodifusão’ (fls. 400-405). Por outro lado, evidente é que es-
te contrato não se enquadra na exceção permitida na parte final do art. 54, I, ‘a’, da Constituição Federal. A exceção em questão visa a 
contemplar contratos por adesão ou de cláusulas uniformes, cuja celebração jamais teria o condão de implicar qualquer espécie de cooptação. 
Assim, por exemplo, contratos de fornecimento de água e luz entre consumidor e empresa concessionária de serviços da espécie. No presente 
feito, a obtenção da outorga por meio de prévia licitação, na modalidade de técnica e preço, é suficiente para afastar qualquer hipótese de en-
quadramento do contrato na exceção prevista. Com efeito, no certame, os concorrentes apresentaram propostas diferenciadas de técnica e de 
preço, sendo vitoriosa a empresa controlada pelos acusados e desbancados quatro concorrentes. Os riscos de manipulação do resultado para 
favorecimento de empresa controlada por parlamentar ou os riscos de utilização pelo parlamentar de influência indevida no certame são mais 
do que óbvios. O objetivo das incompatibilidades do art. 54 consiste exatamente em prevenir riscos e males da espécie. Não há como qualifi-
car um contrato como por adesão ou de cláusulas uniformes quando precedido por licitação, influindo essa na variação de aspectos relevantes 
do pacto, como o preço e o objeto da prestação. Em segundo lugar, se a empresa de radiodifusão for controlada pelo parlamentar incide a 
proibição prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962. O que a lei pretendeu prevenir, como visto, foi a perigosa reunião 
de poder político e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos inerentes de abuso e desvio. Não há como interpretar a lei 
no sentido de que voltada a quem realiza as pequenas tarefas de gestão do cotidiano da empresa de radiodifusão, olvidando-se do controlador 
do empreendimento. O que a proibição legal visa a impedir é a utilização do poder político para obtenção da outorga do serviço de radiodifu-
são, com o abuso desse serviço para atendimento aos interesses políticos, em prejuízo da liberdade de esfera de debate público. Não merece 
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endosso, nessa perspectiva, a posição trazida aos autos em ofício do Ministério das Comunicações e em parecer da Câmara dos Deputados 
de que não haveria proibição para que parlamentar fosse proprietário de empresa titular de serviço radiodifusão (fls. 426-7, 1.008-9 e fls. 
1.942-3). Ao contrário do ali preconizado, a proibição é clara. Não fosse a proibição clara e não fosse a interpretação distorcida provenien-
te dos próprios beneficiários da distorção, seria até o caso de reconhecer eventual erro de proibição por parte dos acusados. Entretanto, reco-
nhecer erro de proibição, nas circunstâncias, equivaleria a premiar a interpretação distorcida e os próprios responsáveis por ela. Assim, inci-
dindo no caso as proibições do art. 54, I, ‘a’, e II, ‘a’, da Constituição Federal e do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, era 
e é vedado ao parlamentar ou empresa por este controlada receber do Governo Federal a outorga de serviço de radiodifusão sonora.”, con-
forme pag. 19 a 27 do voto da Min. Rosa Weber, na Ação Penal 530 - MS, relatora Min. Rosa Weber, relator do 
acórdão Min. Roberto Barroso, réu Marçal Gonçalves Leite Filho, julgada em 09/09/2014, Primeira Turma do STF. 
Importante destacar que a Min. Rosa Weber foi vencida na tipificação do falso (se de documento publico ou docu-
mento particular, mas não no mérito da existência de falsidade). 

Vide a Mensagem nº 298 de 30/05/2016, do Presidente da República Michel Temer, que encaminha as Informações 
nº 79/2016/NUINP/CGU/AGU-SF de 23/05/2016, do Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial Dr. 
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, aprovadas pelo Consultor-Geral da União Substituto Dr. Agostinho do Nas-
cimento Netto e adotadas pelo Advogado Geral da União Dr. Fabio Medina Osório em 30/05/2016, processo nº 
00688.000852/2015-8, para instruir a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 379, proposta pelo 
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, perante o STF. Vide também manifestação apresentada pelo mesmo Advoga-
do Geral da União Dr. Fabio Medina Osório para contestar a mesma APDF. 

Sobre a repercussão em direito eleitoral, deste dispositivo, vide a INFORMAÇÃO nº 4/2016/SPR/TSE, do Presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral Gilmar Mendes, datada de 29/12/2016 e prestada na “Medida Cautelar na Argui-
ção de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 429” por protocolo de 20/01/2017. 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissí-
veis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; 
II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;3 

(3) Art. 54, II, “a”: 
Parlamentar não pode ser sócio, controlador de fato ou de direito, nem administrador de permissionária ou concessio-
nária de radiodifusão: “As proibições do art. 54, ditas incompatibilidades parlamentares, têm longa tradição no nosso Direito. Já esta-
vam presentes nos arts. 32 e 33 da Constituição Imperial e nos arts. 23 e 24 da Constituição Republicana de 1891. A partir da Consti-
tuição de 1934, as incompatibilidades assumiram redação semelhante à atual, como se verifica no art. 33 daquela Carta, no art. 44 da de 
1937, no art. 48 da de 1946, no art. 36 da de 1967 e art. 34 da de 1969. As incompatibilidades servem a bons propósitos. Primeiro, 
garantem o exercício independente do mandato parlamentar, dificultando a cooptação de deputados e senadores pelo Poder Executivo, dele 
não podendo obter benesses ou favores. Segundo, têm efeito moralizador pois obstam que o parlamentar, utilizando seu prestígio, busque tais 
benesses e favores. Acerca desses propósitos, transcrevo comentário do eminente Carlos Maximiliano sobre as incompatibilidades da primeira 
Carta Republicana: ‘A incompatibilidade, adotada nos países de governo parlamentar, ainda mais se impõe sob o regime presidencial. É 
um daqueles freios e contrapesos que caracterizam o sistema vigente. Corolário da doutrina de Montesquieu, não permite que se acumulem 
funções de dois dentre os três poderes constitucionais. Tira ao Executivo um instrumento de predomínio, impedindo de acenar a legisladores 
altivos com as honras e investiduras rendosas, e excluindo das deliberações do Congresso a influência oficial daqueles que dependem direta-
mente do Chefe de Estado. Arranca aos poderosos uma arma de corrupção, outorga ao parlamento mais um penhor de independência, asse-
gura ao aparelho governamental uma garantia da divisão do trabalho. Em defesa do princípio na Convenção de Philadelphia e apoiando 
Mason em caloroso debate, Pinckeny afirmou advogar a causa da própria honra do Congresso e seguir a política dos romanos que faziam 
do templo da virtude caminho para o templo da fama.’ (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1891. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005, Coleção história constitucional brasileira, edição original de 1918, p. 309-310) Co-
mo mencionado pelo ilustre Ministro, não se trata de criação brasileira. Diversos outros países adotam, em seus textos legais, incompatibili-
dades parlamentares específicas, com perfis variados. Sobre a incompatibilidade em questão, a de contratar com o Poder Público, leciona 
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Pinto Ferreira sobre algumas regras vigentes em outros países: ‘Na Inglaterra, por exemplo, a pessoa beneficiária desse contrato, direta ou 
indiretamente, através de contratos passados com os comissários da tesouraria, da marinha, do reabastecimento etc., torna-se inelegível. De 
envolta com essa proibição, vigora ainda um outro método: de acordo com uma lei de Jorge III, de 1782, toda pessoa que tenha contratado 
com o Estado não pode ser membro da Câmara dos Comuns, sob pena de multa de 500 libras para cada voto emitido. A multa revém pa-
ra o denunciador. Há exemplos históricos disto: em 1913 um membro da Câmara dos Comuns contratou com o secretário de Estado, para 
a Índia, certo fornecimento, mas foi denunciado por haver pronunciado noventa e três votos, dele se reclamando uma multa de 1.750.000 
francos. Um comitê especial declarou que a multa seria aplicada, reduzindo-a a 325.000 francos, correspondentes a vinte e seis votos, em 
favor do denunciante. Posteriormente, o Parlamento votou um Bill de Indenidade beneficiando o deputado. Na França, a Lei eleitoral de 
1849 (art. 81) proibia que o representante ou parlamentar mantivesse contrato de fornecimento com o Estado, sob pena de ser considerado 
demissionário. Conquanto a Lei de 1875 não regulasse o assunto, alguns diplomas legais particulares fizeram aplicação desse pensamento. 
Na Constituição da Colômbia de 1936 (art. 30), são inelegíveis todos os cidadãos que na época da eleição ou seis meses antes tenham tra-
tado de negócios com o Estado, em seu próprio interesse ou no de outras pessoas, exceto as instituições oficiais. Alguns States norte-
americanos também se orientam assim. No Nebraska, qualquer pessoa interessada em contrato com o Estado, ainda não terminado, não 
pode ser deputado ou senador. No Delaware, o mesmo ocorre a qualquer pessoa obrigada por contrato para com o exército ou a marinha. 
(...) No Canadá, uma lei de 1927 tornou inelegíveis aqueles que empreendem ou executam, direta ou indiretamente, contratos de forneci-
mento com o governo. Tais pessoas são inelegíveis. Se, inelegíveis, vierem entretanto a ocupar uma cadeira no Parlamento, e, eleitas, contra-
tarem com o governo, recebem uma multa de 200 dólares por sessão que tenham votado. Sofrem também a pena da perda do mandato. Ve-
rifica-se, destarte, no direito comparado a eficácia do princípio da incompatibilidade. Geralmente deputados e senadores não podem contratar 
com as autoridades públicas, e o exercício do seu mandato torna-se incompatível com determinadas ocupações privadas, onde exista a sub-
venção do Estado ou da autoridade pública sob qualquer forma. A extensão da incompatibilidade varia de país a país, mas a tendência é 
para garantir a independência do parlamentar em face de um possível suborno do Executivo.’ (FERREIRA, Pinto. Comentários à Cons-
tituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, vol. 3, p. 19-20). A proibição de contratar não inclui os denominados contratos por adesão 
ou de cláusulas uniformes, por exemplo, a contratação pelo parlamentar de serviços públicos de água e luz, pois, na hipótese, ausente o risco 
de favorecimento indevido. Além da proibição geral de contratação com o Poder Executivo, há proibição legal específica para a exploração de 
serviços de radiodifusão e que remonta pelo menos a 1962. O art. 38, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962 tinha a seguinte redação ao 
tempo dos fatos:”. (...) “Mais recentemente, o dispositivo foi alterado pela Lei n.º 10.610/2002, não havendo, porém, modificação subs-
tancial da proibição que ficou assim redigida:”. (...) “De certa maneira, a proibição específica tem o mesmo propósito da proibição geral do 
art. 54 da Constituição Federal, evitando a corrupção do mandato parlamentar. Entretanto, serve ela também a outros propósitos. Demo-
cracia não consiste apenas na submissão dos governantes a aprovação em sufrágios periódicos. Sem que haja liberdade de expressão e de crí-
tica às políticas públicas, direito à informação e ampla possibilidade de debate de todos os temas relevantes para a formação da opinião pú-
blica, não há verdadeira democracia. Há certo consenso de que em um regime democrático deve ser ampla a liberdade de expressão, a de co-
municação e os direitos de informação e de participação. Assiste razão àqueles que entendem merecer proteção jurídica especial essas liberda-
des, essenciais à livre formação da opinião pública e ao funcionamento da democracia. A Constituição brasileira foi pródiga em garanti-las, 
protegendo-as em diversos dispositivos (art. 5.º, IV, IX, XXXIII, LXXII, arts. 14, 15, 215 e 220). A proteção da liberdade de expres-
são e dos direitos à informação e de participação não se limita necessariamente a coibir intervenções estatais. Por exemplo, no campo das co-
municações de massa, as cortes não podem ignorar a necessidade de alguma regulação e controle estatal. Afinal, citando Alexandre Ditzel 
Faraco: ‘o espaço público de diálogo e interação numa democracia complexa está significativamente baseado nos meios de comunicação social 
de massa, os quais viabilizam o acesso a informações de uma foram coerente e organizada, permitem a disseminação de idéias e visões de 
mundo com uma abrangência que, em geral, não tem como ser replicada através de outros processos de comunicação, além de possibilitar o 
desenvolvimento de um referencial comum que agrega pessoas sem qualquer espécie de vínculo ou relação.’ (FARACO, Alexandre Ditzel. 
Democracia e regulação das redes eletrônicas de comunicação: Rádio, televisão e internet. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 39) 
Para garantir esse espaço livre para o debate público, não é suficiente coibir a censura, mas é necessário igualmente evitar distorções proveni-
entes de indevido uso do poder econômico ou político. Será válida a regulação e controle desde que persiga não a censura, mas sim a livre 
formação da opinião pública, ou seja, o objetivo deve ser a formação de um espaço público e aberto para o livre debate e intercâmbio do pen-
samento, da criação, da expressão e da informação. Nessa perspectiva é que deve ser entendida a proibição específica de que parlamentares 
detenham o controle sobre empresas de comunicação, como de radiodifusão. Há um risco óbvio na concentração de poder político com controle 
sobre meios de comunicação de massa. Sem a proibição, haveria um risco de que o veículo de comunicação, ao invés de servir para o livre de-
bate e informação, fosse utilizado apenas em benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público. Dependendo ainda a conces-
são, a permissão ou a autorização para a exploração do serviço de comunicação de massa, de aprovação do Congresso, como prevê o art. 
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223, §1º, da Constituição Federal, haveria igualmente um risco de desvio nas outorgas, concentrando-as nas mãos de poucos e prevenindo 
que adversários políticos dos parlamentares lograssem o mesmo acesso. A regulação e o controle pelo poder público dos serviços de radiodifu-
são são legítimos devido à necessidade de se organizar a utilização do espectro de radiofrequência. Entretanto, o objetivo de tal regulação e 
controle deve ser apenas democratizar o acesso e a utilização igual desse recurso limitado, promovendo o pluralismo político e cultural, o que 
é compatível com a liberdade de expressão e de informação. Infelizmente, o exercício da competência atribuída ao Congresso e ao Executivo 
de outorga dos serviços de radiodifusão sonora tem sofrido percalços no Brasil, com resultados ensejadores de crítica generalizada. A esse res-
peito, por oportuno, o comentário de Paulo Sérgio Pinheiro: ‘Estes limites [da transparência dos meios de comunicação de massa] estão liga-
dos ao fato de cerca de 115 parlamentares, muitos deles membros da comissão de comunicação do Congresso Nacional, poder que aliás deci-
de sobre a concessão de empresas de comunicação (em imensa maioria – há apenas algumas redes públicas – são empresas privadas, mas 
concessões públicas por tempo determinado), terem redes de televisão e rádio. Os que não têm empresas de comunicação eletrônica ou jornais, 
sem acesso à antena, como observou o jurista Leônidas Xauza, temem os que têm. Além do conflito de interesses entre esses parlamentares 
deterem poder concedente, fiscalizador e dele serem autobeneficiários, há um desequilíbrio de poder entre representantes legislativos (em mui-
tos estados já beneficiados por super representação). Graças ao fato de serem proprietários de empresas da mídia eletrônica, cerceiam, censu-
ram e manipulam as informações nos noticiários em proveito próprio; durante o período eleitoral, parlamentares, governadores e ministros 
burlam as restrições da propaganda eleitoral em benefício próprio ou das candidaturas que apóiam ao arrepio da lei.’ (Apud DIMENS-
TEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 14-15) E ainda de 
Alexandre Ditzel Faraco: ‘Nesse ponto, o Brasil convive com o pior cenário institucional possível. Pessoas que já detêm poder político se va-
lem do controle dos meios de comunicação para perpertuarem ou ampliarem sua posição de poder. Ao mesmo tempo, os processos de outorga 
ou renovação de concessões e permissões é controlado diretamente pelo Congresso Nacional. Embora o ato de outorga ou renovação seja de 
competência do Poder Executivo, só produzirá efeitos após deliberação do Legislativo (cf. artigo 223, da Constituição Federal). Assim, os 
principais interessados em manter uma prática que distorce a democracia brasileira têm condições de influenciar como será distribuído o con-
trole dos meios de comunicação (e preservar sua posição de poder).’ (FARACO, op. cit., , 2009, p. 200) Tal distorção é, aliás, reconheci-
da, no caso presente, pelo próprio acusado Marçal Gonçalves, quando afirma que resolveu participar da empresa de radiodifusão porque, 
por questões políticas, não teve mais espaço em empresas da espécie controladas por seus adversários políticos. Transcrevo o trecho pertinente: 
‘Tendo em vista que exerci, de forma descontínua, mandato de deputado federal entre 1996 a 1999, como suplente, passei a ter maior pro-
jeção política na região de Dourados. Concomitantemente, fui perdendo espaço nas rádios desta cidade. Havia outros políticos, proprietários 
de rádio, especificamente a Rádio Tupinambás, do Sr. Ivo Serzózimo, e a Rádio Cidade, que era de propriedade do Sr. Valdir Guerra, 
sendo que ambos eram deputados federais na época. Outras rádios não eram de propriedade de políticos, mas sofriam influência destes. As-
sim, os espaços que eu dispunha em rádios foram se fechando, sendo que em 2000, quando a empresa formada por Daladier e João Alcân-
tara se sagrou vencedora da licitação, eu não possuía nenhum programa de rádio.’ (fls. 895) Enfim, a proibição prevista no parágrafo único 
do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, apesar de constituir limitação de acesso a meio de comunicação, serve antes ao propósito de proteger à li-
vre formação da opinião pública contra abusos do poder político.” (...) “No caso, o serviço foi outorgado por meio de instrumento denomina-
do ‘contrato de adesão de permissão celebrado entre a União e a empresa de Radiodifusão’ (fls. 400-405). Por outro lado, evidente é que es-
te contrato não se enquadra na exceção permitida na parte final do art. 54, I, ‘a’, da Constituição Federal. A exceção em questão visa a 
contemplar contratos por adesão ou de cláusulas uniformes, cuja celebração jamais teria o condão de implicar qualquer espécie de cooptação. 
Assim, por exemplo, contratos de fornecimento de água e luz entre consumidor e empresa concessionária de serviços da espécie. No presente 
feito, a obtenção da outorga por meio de prévia licitação, na modalidade de técnica e preço, é suficiente para afastar qualquer hipótese de en-
quadramento do contrato na exceção prevista. Com efeito, no certame, os concorrentes apresentaram propostas diferenciadas de técnica e de 
preço, sendo vitoriosa a empresa controlada pelos acusados e desbancados quatro concorrentes. Os riscos de manipulação do resultado para 
favorecimento de empresa controlada por parlamentar ou os riscos de utilização pelo parlamentar de influência indevida no certame são mais 
do que óbvios. O objetivo das incompatibilidades do art. 54 consiste exatamente em prevenir riscos e males da espécie. Não há como qualifi-
car um contrato como por adesão ou de cláusulas uniformes quando precedido por licitação, influindo essa na variação de aspectos relevantes 
do pacto, como o preço e o objeto da prestação. Em segundo lugar, se a empresa de radiodifusão for controlada pelo parlamentar incide a 
proibição prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962. O que a lei pretendeu prevenir, como visto, foi a perigosa reunião 
de poder político e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos inerentes de abuso e desvio. Não há como interpretar a lei 
no sentido de que voltada a quem realiza as pequenas tarefas de gestão do cotidiano da empresa de radiodifusão, olvidando-se do controlador 
do empreendimento. O que a proibição legal visa a impedir é a utilização do poder político para obtenção da outorga do serviço de radiodifu-
são, com o abuso desse serviço para atendimento aos interesses políticos, em prejuízo da liberdade de esfera de debate público. Não merece 
endosso, nessa perspectiva, a posição trazida aos autos em ofício do Ministério das Comunicações e em parecer da Câmara dos Deputados 
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de que não haveria proibição para que parlamentar fosse proprietário de empresa titular de serviço radiodifusão (fls. 426-7, 1.008-9 e fls. 
1.942-3). Ao contrário do ali preconizado, a proibição é clara. Não fosse a proibição clara e não fosse a interpretação distorcida provenien-
te dos próprios beneficiários da distorção, seria até o caso de reconhecer eventual erro de proibição por parte dos acusados. Entretanto, reco-
nhecer erro de proibição, nas circunstâncias, equivaleria a premiar a interpretação distorcida e os próprios responsáveis por ela. Assim, inci-
dindo no caso as proibições do art. 54, I, ‘a’, e II, ‘a’, da Constituição Federal e do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, era 
e é vedado ao parlamentar ou empresa por este controlada receber do Governo Federal a outorga de serviço de radiodifusão sonora.”, con-
forme pag. 19 a 27 do voto da Min. Rosa Weber, na Ação Penal 530 - MS, relatora Min. Rosa Weber, relator do 
acórdão Min. Roberto Barroso, réu Marçal Gonçalves Leite Filho, julgada em 09/09/2014, Primeira Turma do STF. 
Importante destacar que a Min. Rosa Weber foi vencida na tipificação do falso (se de documento publico ou docu-
mento particular, mas não no mérito da existência de falsidade). 

Vide a Mensagem nº 298 de 30/05/2016, do Presidente da República Michel Temer, que encaminha as Informações 
nº 79/2016/NUINP/CGU/AGU-SF de 23/05/2016, do Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial Dr. 
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, aprovadas pelo Consultor-Geral da União Substituto Dr. Agostinho do Nas-
cimento Netto e adotadas pelo Advogado Geral da União Dr. Fabio Medina Osório em 30/05/2016, processo nº 
00688.000852/2015-8, para instruir a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 379, proposta pelo 
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, perante o STF. Vide também manifestação apresentada pelo mesmo Advoga-
do Geral da União Dr. Fabio Medina Osório para contestar a mesma APDF. 

 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inci-
so I, "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a"; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
 
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da 
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento inter-
no, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de 
vantagens indevidas. 
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Depu-
tados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou 
de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respecti-
va, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político re-
presentado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 
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§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do manda-
to, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam 
os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994) 
 
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, 
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática tem-
porária; 
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. 
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste 
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais 
de quinze meses para o término do mandato. 
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do manda-
to. 

SEÇÃO VI - DAS REUNIÕES 

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 
17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
50, de 2006)  
§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüen-
te, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias. 
§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: 
I - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas; 
III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; 
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar. 
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no 
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para 
mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006) 
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§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os de-
mais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 
§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006) 
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de inter-
venção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compro-
misso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República; 
II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou 
interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria abso-
luta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 50, de 2006) 
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a maté-
ria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de 
parcela indenizatória, em razão da convocação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
50, de 2006) 
§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

SEÇÃO VII - DAS COMISSÕES 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, consti-
tuídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar 
sua criação. 
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a repre-
sentação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva 
Casa. 
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plená-
rio, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições; 
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. 
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão cria-
das pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, medi-
ante 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 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por 
suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regi-
mento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da represen-
tação partidária. 

SEÇÃO VIII - DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Subseção I - Disposição Geral 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolida-
ção das leis. 

Subseção II - Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos mem-
bros. 
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§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, com o respectivo número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Subseção III - Das Leis 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Re-
pública, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da Repú-
blica e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou au-
mento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabi-
lidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas ge-
rais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no 
art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucio-
nal nº 18, de 1998) 
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de proje-
to de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos 
por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 
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Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constituci-
onal nº 32, de 2001) 
I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
b) direito penal, processual penal e processual civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001) 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus mem-
bros; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, 
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 
ou veto do Presidente da República. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos 
nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se hou-
ver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi-
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, 
uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as 
relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspenden-
do-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.(Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001) 
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas 
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua pu-
blicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Con-
gresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações 
legislativas da Casa em que estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) 

118

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1


 

 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no 
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas 
Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e so-
bre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada 
uma das Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido re-
jeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 32, de 2001) 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou 
perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 32, de 2001) 
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta 
manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
 
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 
166, § 3º e § 4º; 
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. 
 
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do 
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. 
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua ini-
ciativa. 
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem so-
bre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas 
as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo cons-
titucional determinado, até que se ultime a votação. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001) 
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo 
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se 
aplicam aos projetos de código. 
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis-
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquiva-
do, se o rejeitar. 
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 
 
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
do Senado Federal os motivos do veto. 
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alí-
nea. 
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimen-
to, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da Re-
pública. 
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do 
dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, 
nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 
 
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de no-
vo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das Casas do Congresso Nacional. 
 
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 
delegação ao Congresso Nacional. 
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os 
de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada 
à lei complementar, nem a legislação sobre: 
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus mem-
bros; 
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
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§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, 
que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em 
votação única, vedada qualquer emenda. 
 
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 

SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁ-
RIA 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicida-
de, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, me-
diante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utili-
ze, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer pré-
vio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores pú-
blicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e manti-
das pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer títu-
lo, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União par-
ticipe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
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VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acor-
do, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, 
ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;  
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário;  
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, 
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as 
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades. 
 
Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios 
de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados 
ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável 
que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. 

É constitucional o direito de manifestação a favor da descriminalização das drogas, conforme Argüição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da 
República, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. Para o relator: “É importante enfatizar, Senhor Presidente, tal como 
tive o ensejo de assinalar em estudo sobre ‘O Direito Constitucional de Reunião’ (RJTJSP, vol. 54/19-23, 1978, Lex Editora), que 
a liberdade de reunião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das idéias, configurando, por isso mesmo, um 
precioso instrumento de concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. 
Impõe-se, desse modo, ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade 
de reunião (de que são manifestações expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata), que constitui prerrogativa essencial dos 
cidadãos, normalmente temida pelos regimes despóticos ou ditatoriais, que não hesitam em golpeá-la, para asfixiar, desde logo, o direito 
de protesto, de crítica e de discordância daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Guardam impressionante atualidade, Se-
nhor Presidente, as palavras que RUY BARBOSA, amparado por decisão desta Corte, proferiu, em 12 de abril de 1919, no Teatro 
Politeama, em Salvador, durante campanha presidencial por ele disputada, em conferência cuja realização só se tornou possível em vir-
tude de ‘habeas corpus’ que o Supremo Tribunal Federal lhe concedera, tanto em seu favor quanto em benefício de seus correligionários, 
assegurando-lhes o pleno exercício da liberdade de reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, indevidamente cerceados por 
autoridades estaduais que buscavam impedir que o grande político, jurisconsulto e Advogado brasileiro divulgasse a sua mensagem e 
transmitisse as suas idéias ao povo daquele Estado, com o objetivo de conquistar seguidores e de conseguir adesões em prol de sua causa, 
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valendo reproduzir, no ponto, a seguinte passagem daquele pronunciamento: (...)” “(...) ‘O direito de reunião não se pronuncia senão 
congregando acêrca de cada opinião o público dos seus adeptos. A liberdade da palavra não se patenteia, senão juntando em tôrno de 
cada tribuna os que bebem as suas convicções na mesma fonte, associam os seus serviços no mesmo campo, ou alistam a sua dedicação 
na mesma bandeira. A igualdade no direito está, para as facções, para as idéias, para os indivíduos, no arbítrio, deixado a todos sem 
restrição, de congregar cada qual os seus correligionários, de juntar cada qual os seus comícios, de levantar cada qual o seu apêlo, no lu-
gar da sua conveniência, na ocasião da sua escolha, nas condições do seu agrado, mas separadamente, mas distintamente, mas desafron-
tadamente, cada um, a seu talante, na cidade, na rua, no recinto, que eleger, sem se encontrarem, sem se tocarem; porque o contacto, o 
encontro, a mistura, acabariam, necessàriamente, em atrito, em invasão, em caos.’ (grifei)”. (...) “É importante registrar, Senhor Pre-
sidente, nas palavras do saudoso e eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO (‘O Supremo Tribunal Federal, esse outro desco-
nhecido’), o caráter de significativa relevância que assumiu o julgamento que venho de mencionar, quando da concessão, por esta Su-
prema Corte, da ordem de ‘habeas corpus’ que garantiu, aos cidadãos da República, no contexto histórico das já referidas eleições de 
1919, o pleno exercício das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento: ‘Dos longes do passado remoto, ligo 
o Supremo Tribunal Federal às reminiscências de meus 13 anos de idade, na Bahia. Minha velha cidade entrara em ebulição com a 
campanha presidencial de RUI BARBOSA e de EPITÁCIO PESSOA, em 1919. Tombaram gravemente feridos à bala, num 
comício, MEDEIROS NETTO e SIMÕES FILHO. Pedro LAGO escapou, mas sofreu violências outras dos sicários. As víti-
mas eram amigos políticos e pessoais de meu pai e de meu avô. O meu irmão mais velho, ainda estudante de Direito, trabalhava no 
jornal oposicionista, alvo das ameaças policiais. Tudo isso aqueceu a atmosfera em nossa casa. Aliás, a Bahia toda ardia em febre par-
tidária. Para os ruistas, tratava-se dum apostolado cívico e não duma querela de facções. Temia-se pela vida do próprio RUI quando 
viesse a fim de pronunciar a conferência anunciada para breve. Suspeitava-se também do govêrno da República, porque afrontosamente 
mandara a fôrça federal desagravar a bandeira do edifício dos Correios, sob pretexto de que recebera ultraje dos partidários do candida-
to baiano. Nesse clima eletrizado, caiu como um raio a notícia de que o Supremo Tribunal Federal concedera a RUI e seus correligio-
nários ordem de ‘habeas corpus’, para que se pudessem locomover, e reunir em comício. Notou-se logo a mudança de atitude da polícia 
local, que, murcha, abandonou a atitude de provocação. RUI desembarcou dum navio e o povo exigiu que o carro fôsse puxado à mão, 
ladeiras acima, cêrca de 10 km, até o bairro da Graça, em meio ao maior delírio da massa que já presenciei. Assisti à saudação que 
lhe dirigiu, em nome da Bahia, no meio ao trajeto, o velho CARNEIRO RIBEIRO, de barbas brancas ao vento. Não se via um 
soldado, nem um guarda civil nas ruas. Se um seabrista tentava provocar incidentes, logo alguém intervinha para ‘não perdermos a ra-
zão no Supremo Tribunal’. A população prêsa da exaltação partidária mais viva manteve a maior rigorosa ordem, durante dias sem 
policiamento, a despeito das expansões emocionais. Ouvi, sem perder uma palavra, ao lado de meu pai, no Politeama baiano, a longa 
conferência do maior dos brasileiros, interrompida, de minuto a minuto, por tempestades de aplausos. Logo, nos primeiros momentos, 
Rui entoou um hino ao Supremo Tribunal, que possibilitara a todos o exercício do direito de reunião pacífica naquele momento. Rom-
peu um côro ensurdecedor de vivas à Côrte egrégia. Foi assim que tomei consciência do Supremo Tribunal Federal e de sua missão de 
sentinela das liberdades públicas, vinculando-o a imagens imperecíveis na minha memória. E também na minha saudade.’ (grifei) Tais 
palavras, Senhor Presidente, mostram a reverência e a veneração que RUY, ALIOMAR BALEEIRO e os defensores da causa da 
liberdade sempre dedicaram a esta Suprema Corte, nela reconhecendo o caráter de uma instituição essencialmente republicana, fiel depo-
sitária do altíssimo mandato constitucional que lhe foi atribuído pelos Fundadores da República, que confiaram, a este Tribunal, a 
condição eminente de guardião da autoridade, de protetor da intangibilidade e de garante da supremacia da Lei Fundamental. As deci-
sões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, pronunciada sob a égide da Constituição republicana de 1891 (HC 4.781/BA, 
Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, proferida sob a vigente Constituição promulgada em 1988 (ADI 1.969/DF, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI) -, bem refletem, ainda que as separe um espaço de tempo de quase um século, o mesmo compro-
misso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liberdades fundamentais que amparam as pessoas contra o arbítrio 
do Estado.”. (...) “A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o espaço, por excelência, do de-
bate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocupada pe-
lo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.”. (...) “A estrutura 
constitucional da liberdade de reunião autoriza que nela se identifiquem, pelo menos, 05 (cinco) elementos que lhe compõem o perfil ju-
rídico: a) elemento pessoal: pluralidade de participantes (possuem legitimação ativa ao exercício do direito de reunião os brasileiros e os 
estrangeiros aqui residentes); b) elemento temporal: a reunião é necessariamente transitória, sendo, portanto, descontínua e não perma-
nente, podendo efetuar-se de dia ou de noite; c) elemento intencional: a reunião tem um sentido teleológico, finalisticamente orientado. 
Objetiva um fim, que é comum aos que dela participam; d) elemento espacial: o direito de reunião se projeta sobre uma área territori-
almente delimitada. A reunião, conforme o lugar em que se realiza, pode ser pública (vias, ruas e logradouros públicos) ou interna (re-
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sidências particulares, v.g.); e) elemento formal: a reunião pressupõe organização e direção, embora precárias. Qualquer que seja a fina-
lidade que motive o encontro ou agrupamento de pessoas, não importando se poucas ou muitas, mostra-se essencial que a reunião, para 
merecer a proteção constitucional, seja pacífica, vale dizer, que se realize ‘sem armas’, sem violência ou incitação ao ódio ou à discrimi-
nação, cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a advertência de PONTES DE MIRANDA (‘Comentários à Constituição 
de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/604, item n. 10, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT), para quem ‘(...) a polícia não pode 
proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos presentes estarem armados. As medidas policiais são contra os que, 
por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os que se acham sem armas. Contra esses, as medidas policiais são 
contrárias à Constituição e puníveis segundo as leis’ (grifei).” (...) “Isso significa que o Estado, para respeitar esse direito fundamental, 
não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-lhe os objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a 
adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização, ou omitir-se no dever de proteger os que a exercem contra aqueles 
que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre o objeto da própria assembléia, passeata ou marcha.”. (...) “É de 
ressaltar que, em nosso sistema normativo, o direito de reunião pode sofrer, excepcionalmente, restrições de ordem jurídica em períodos 
de crise institucional, desde que utilizados, em caráter extraordinário, os mecanismos constitucionais de defesa do Estado, como o estado 
de defesa (CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’) e o estado de sítio (CF, art. 139, IV), que legitimam a utilização, pelo Presidente da República, 
dos denominados poderes de crise, dentre os quais se situa a faculdade de suspender a própria liberdade de reunião, ainda que exercida 
em espaços privados.”. (...) “Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas, lícitas, em que não haja le-
são ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-las. Assiste-lhe, apenas, a faculdade de vigiá-las, para, até mes-
mo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições, mais do que ilegal, será inconstitucional. É dever, portan-
to, dos organismos policiais, longe dos abusos que têm sido perpetrados pelo aparato estatal repressivo, adotar medidas de proteção aos 
participantes da reunião, resguardando-os das tentativas de desorganizá-la e protegendo-os dos que a ela se opõem.”. (...) “Legítimos, 
pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembléia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados, 
em espaços públicos, com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de 
repressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor alterações na legislação penal pertinente, de formular sugestões con-
cernentes ao sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, de promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pe-
los manifestantes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da as-
sembléia, passeata ou encontro.”. (...) “Tenho sempre enfatizado, nesta Corte, Senhor Presidente, que nada se revela mais nocivo e 
mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fun-
damental, expor idéias ou formular propostas que a maioria da coletividade repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pen-
samento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre.”. (...) “É por isso que a defesa, em espaços públicos, 
da legalização das drogas, longe de significar um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, re-
presenta, na realidade, a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, 
sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da pro-
posta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e consideração da própria coletividade. Sendo assim, tendo em consideração as 
razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, 
tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
para dar, ao art. 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme à Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exe-
gese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive 
através de manifestações e eventos públicos’ (fls. 14 - grifei).”. (p. 2 a 60 do voto do relator). Para a Min. Cármen Lúcia: 
“Não há plural sem contrários, sem diferenças; o pensamento único é próprio das ditaduras; não é próprio das democracias. Por isso, 
enfatizo também que a praça, como espaço democrático, realiza esses valores que estão no preâmbulo da Constituição e que, depois, em 
suas normas, no corpo normativo constitucional, se tornam direitos fundamentais assegurados e que podem e devem ser plenamente 
exercidos e assegurados, quer pelo Estado-juiz, quer pelo Estado executivo, porque, neste caso, a polícia tem sido chamada até para 
executar ordens judiciais no sentido rigorosamente oposto ao que aqui se tem. Por outro lado, além do pluralismo que funciona exata-
mente para dar vazão às liberdades e, principalmente, a um conceito que a Constituição brasileira encarece, que é o da libertação, a di-
nâmica da liberdade para transformar não apenas a sociedade, mas para transformar o direito, a fim de que ele seja coerente com o que 
a sociedade quer num determinado momento, parece-me comportar algo que me preocupa muito hoje, apesar de a Constituição brasileira 
tanto enfatizar este princípio da liberdade, que é a tolerância com o diferente e com quem pensa diferente, a capacidade de ouvir, ser 
questionado e ser contra ou a favor. Vivemos um momento em que, com esta ideia que prevaleceu na década passada do pensamento 
único, parece que a tolerância ficou pouco tolerada. E marchas como essa comportam exatamente a ideia de que nós temos que tolerar, 
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ir para a praça discutir, e dali se tirar o consenso do que vai ser mantido como direito ou ser um dado transformador do direito. Exa-
tamente nesse sentido, portanto, é que acho não haver democracia intolerante; a democracia é generosa, exatamente porque há diversi-
dade de pensamentos e liberdade de ideias, tal como este Supremo Tribunal, em julgamentos da primeira década do século passado, já 
preconizava, o que, aliás, foi mostrado também por Vossa Excelência, Ministro Celso.” O Min. Ricardo Lewandowski des-
tacou a divisão da liberdade de manifestação pelo Min. Celso de Mello, em elementos: “Eu gostaria de chamar a aten-
ção dos meus eminentes Colegas para um ponto, dos vários, riquíssimos tópicos desenvolvidos no voto de Sua Excelência, o Ministro 
Celso de Mello, que mostra a notável contribuição que este ilustre Membro da Suprema Corte traz para a própria doutrina das liber-
dades públicas, elaborando um estudo sobre o regime jurídico da liberdade de reunião e de manifestação, quando o Ministro Celso, às 
fls. 17 de seu voto, identifica a estrutura constitucional dessa liberdade fundamental, mostrando que ela é integrada por pelo menos cin-
co elementos: o elemento pessoal, o elemento temporal, o elemento intencional, o elemento espacial e o elemento formal. É uma notabilís-
sima contribuição à doutrina - insisto - do regime das liberdades públicas no Brasil. Tenho certeza, um pensamento absolutamente ori-
ginal e certamente antológico do Ministro Celso de Mello, que ele nos traz, agora, à consideração.” Para o Min. Marco Aurélio: 
“A valorização do espaço e do debate públicos assim como a afirmação de que a realização do homem ocorre com a participação na vi-
da pública da cidade constituem o que veio a ser rotulado por Benjamim Constant como ‘liberdade dos antigos’. Nesse sentido, a demo-
cracia compreende simplesmente a possibilidade de ir a público e emitir opiniões sobre os mais diversos assuntos concernentes à vida em 
sociedade. Embora a versão de democracia de hoje não seja idêntica à adotada pelos gregos, citada por Constant, o cerne do que se en-
tende por governo democrático encontra-se, ao menos parcialmente, contido nessa ideia de possibilidade de participação pública. E o veí-
culo básico para o exercício desse direito é a prerrogativa de emitir opiniões livremente. Entre os autores modernos que debatem a teoria 
da justiça, Jürgen Habermas edificou uma teoria dos direitos fundamentais com base no elemento comunicativo. O autor alemão parte 
de uma constatação fática para alicerçar a teoria que defende: o fato do pluralismo. O consenso ético resultante da homogeneidade que 
existia nas sociedades pré-industriais não existe mais, de modo que as decisões públicas não podem ser justificadas com fundamento 
nesse acordo global de natureza ética entre os cidadãos. Ao contrário: nas sociedades contemporâneas, os indivíduos discordam veemen-
temente sobre um leque variado de assuntos. Nesse ‘mosaico cultural’ que são as sociedades de hoje, a legitimidade das normas jurídicas 
só pode ser extraída do processo de autolegislação levado a efeito pelos próprios cidadãos. Esta é a concepção política de Habermas: 
primazia do processo democrático na construção de um direito legítimo, porque não há mais como recorrer a verdades apriorísticas. 
Nessa óptica, os direitos fundamentais revelam-se essenciais para que se dê lugar à verdadeira seara pública democrática. Existem pa-
ra garantir a abertura dos espaços comunicativos e a possibilidade de participação geral. São imposições decorrentes do reconhecimento 
mútuo entre os indivíduos da condição de seres autônomos, livres e iguais, autolegisladores e membros de uma comunidade jurídica co-
mum. Na síntese de Cláudio Pereira de Souza Neto, ‘é o próprio diálogo, é a exposição dos argumentos à crítica pública que garante a 
correção dos resultados, e não os compromissos éticos dos sujeitos. A democracia deliberativa representa, desse modo, uma aplicação da 
ética do discurso no campo político’. Trata-se de uma concepção procedimental dos direitos fundamentais capaz de conciliá-los com o 
princípio democrático. A proteção dos espaços públicos de comunicação, instrumentalizada – é realmente um instrumento – pelo princí-
pio da liberdade de expressão, assume papel preponderante, pois somente com tal garantia o Direito será produzido de forma legítima. 
Esse é o pressuposto da democracia deliberativa, assim definida ‘como uma forma de governo no qual cidadãos livres e iguais e seus re-
presentantes, logicamente, justificam decisões em um processo no qual eles dão uns aos outros razões que são mutuamente aceitáveis e 
acessíveis pela generalidade dos partícipes, com o objetivo de alcançar conclusões que são vinculantes para os cidadãos presentes, mas 
abertas – sempre abertas – a modificações no futuro’. Por tais razões, a primeira medida de todo governo despótico é obstruir os canais 
livres de circulação de ideias. É o primeiro sintoma da falência da democracia. A defesa da liberdade de expressão também pode ser 
fundamentada na autonomia individual do ser humano. Ao expressar publicamente opiniões e pensamentos próprios, o indivíduo vale-
se da liberdade como instrumento para o desenvolvimento da personalidade. Mesmo quando a adesão coletiva se revela improvável, a 
simples possibilidade de proclamar publicamente certas ideias corresponde a um ideal de realização pessoal e de demarcação do campo 
da individualidade. Caso contrário, o direito à autodeterminação estaria violado com a ingerência estatal, solapando-se um dos atribu-
tos da dignidade da pessoa humana.”. 

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará 
ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 
§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar 
dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua susta-
ção. 
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Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito 
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que 
couber, as atribuições previstas no art. 96. . 
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satis-
façam os seguintes requisitos: 
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 
II - idoneidade moral e reputação ilibada; 
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública; 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior. 
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alter-
nadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em 
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; 
II - dois terços pelo Congresso Nacional. 
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, im-
pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-
se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do 
titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regio-
nal Federal. 
 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orça-
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e ha-
veres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularida-
de ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabili-
dade solidária. 
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§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, compo-
sição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 
que serão integrados por sete Conselheiros. 

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros 
de Estado.  
 
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamen-
te, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em 
segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 
§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. 
§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a 
maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. 
§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição 
em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais vota-
dos e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 
§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de 
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 
§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candi-
dato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 
 
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso 
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as 
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência 
do Brasil. 
Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 
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Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente. 
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem con-
feridas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões 
especiais. 
 
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respecti-
vos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara 
dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 
 
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição no-
venta dias depois de aberta a última vaga. 
§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos 
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 
§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. 
 
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de 
janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 
1997) 
 
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução; 
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de des-
pesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001) 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001) 
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VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional; 
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 
X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessá-
rias; 
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em 
lei;  
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que 
lhes são privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99) 
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o 
presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei; 
XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União; 
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da 
União; 
XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII; 
XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional; 
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou 
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condi-
ções, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; 
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional; 
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamen-
tárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; 
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; 
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos inci-
sos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República 
ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 
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SEÇÃO III - DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra 
a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Po-
deres constitucionais das unidades da Federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de 
processo e julgamento. 
 
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal 
Federal; 
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.  
§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o 
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da Re-
pública não estará sujeito a prisão. 
§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por 
atos estranhos ao exercício de suas funções.  

SEÇÃO IV - DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos 
e no exercício dos direitos políticos.  
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta 
Constituição e na lei: 
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração fede-
ral na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da Re-
pública; 
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 
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III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério; 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Pre-
sidente da República. 
 
Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração públi-
ca. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

SEÇÃO V - DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA 
NACIONAL 

Subseção I - Do Conselho da República 

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e 
dele participam:  
I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - o Presidente do Senado Federal; 
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; 
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; 
VI - o Ministro da Justiça; 
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nome-
ados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara 
dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. 
 
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: 
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; 
II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. 
§ 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião 
do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. 
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.  

Subseção II - Do Conselho de Defesa Nacional 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos 
assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele parti-
cipam como membros natos:  
I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - o Presidente do Senado Federal; 
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IV - o Ministro da Justiça; 
V - o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
VI - o Ministro das Relações Exteriores; 
VII - o Ministro do Planejamento. 
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 23, de 1999) 
§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Cons-
tituição; 
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal; 
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do territó-
rio nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relaciona-
das com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; 
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a in-
dependência nacional e a defesa do Estado democrático. 
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. 

CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm 
sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território 
nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
da Magistratura, observados os seguintes princípios:  
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I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exi-
gindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, 
atendidas as seguintes normas:  
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 
em lista de merecimento;  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e inte-
grar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com tais re-
quisitos quem aceite o lugar vago;  
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtivida-
de e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto 
fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada 
ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternada-
mente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 
IV previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, 
constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cen-
to do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos 
demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as 
respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e ou-
tra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco 
por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no 
art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 
fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Na-
cional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atende-
rá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disci-
plinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 
especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das 
atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, proven-
do-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribu-
nais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juí-
zes em plantão permanente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à 
respectiva população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero 
expediente sem caráter decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e 
do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais 
de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com 
mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de 
representação das respectivas classes. 
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 
Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. 

134

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


 

 

 
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:  
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependen-
do a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, 
nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;  
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;  
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:  
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;  
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;  
III - dedicar-se à atividade político-partidária.  
IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004) 
V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
 
Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funciona-
mento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;  
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, ve-
lando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva juris-
dição; 
d) propor a criação de novas varas judiciárias;  
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 
169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança 
assim definidos em lei;  
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que 
lhes forem imediatamente vinculados;  
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;  
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
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dos tribunais inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;  
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;  
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem 
como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada 
a competência da Justiça Eleitoral.  
 
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respecti-
vo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público.  
 
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a con-
ciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais 
de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de pri-
meiro grau;  
II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secre-
to, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, veri-
ficar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atri-
buições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.  
§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. (Re-
numerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às 
atividades específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 
§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados con-
juntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superio-
res, com a aprovação dos respectivos tribunais; 
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 
§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias 
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamen-
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tária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo 
com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessá-
rios para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004) 
§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas 
ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Muni-
cipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos 
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) 
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, venci-
mentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações 
por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto so-
bre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009). 
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, 
tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com defi-
ciência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais dé-
bitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, 
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem crono-
lógica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 
2016) 
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas 
devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às 
entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo 
igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
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§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária 
ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de pre-
catórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 
seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o 
pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de pre-
terimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à 
satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 62, de 2009). 
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou ten-
tar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e respon-
derá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009). 
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento 
de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009). 
§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles 
deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública 
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução este-
ja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 62, de 2009). 
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre 
os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a en-
trega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisi-
tórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será 
feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de com-
pensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a ca-
derneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
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§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, in-
dependentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos 
§§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 62, de 2009). 
§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal pode-
rá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de li-
quidação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de 
precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base 
anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de 
precatórios e obrigações de pequeno valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 
2016) 
§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o § 17, o somatório das 
receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de 
transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente 
anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzi-
das: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por deter-
minação constitucional; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores 
para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da com-
pensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 94, de 2016) 
§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e 
obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a média do comprome-
timento percentual da receita corrente líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a 
parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endivida-
mento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer ou-
tros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de 
vinculação de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
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§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos preca-
tórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste pre-
catório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco 
exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos 
diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% 
(quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda 
recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação edi-
tada pelo ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

SEÇÃO II - DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, ca-
bendo-lhe:  
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação de-
claratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 
Art. 102, I, “a”: 

Sobre a demora no julgamento de ADIs pelo STF e a possibilidade de sua agilização, vide a MEDIDA CAUTE-
LAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 5.136-DF, Plenário do STF, julgado em 
01/07/2014: “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, nós chegamos a discutir aqui, em ou-
tras ocasiões, essas ações que se alongam e que, depois, perdem o seu objeto. Neste caso específico, como lembra o Relator, estamos prati-
camente na segunda metade do processo, sobre o qual cuida a lei, o que levaria ao prejuízo inclusive dessa ação. Não seria o caso, pela 
motivação exposta pelo Ministro-Relator, considerando que houve prestação de informações, de conduzir-se no sentido de avançar um 
pouco mais para que se julgasse o mérito - o que foi proposto pelo Ministro-Relator em outras ocasiões -, exatamente porque ficaria 
uma ação aqui sem objeto depois, na sequência. Por quê? O fundamento apresentado pelo Ministro-Relator vai além dos requisitos de 
uma cautelar.”. (...) “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Parece que o processo não está aparelhado para jul-
gamento de fundo. Pelo menos, a impressão que tive foi essa: falta a manifestação do Ministério Público.”. (...) “A SENHORA 
ELA WIECKO (VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA) - Eu posso já fazer essa manifestação; no méri-
to, seguindo exatamente, nos termos do voto de Vossa Excelência, pela improcedência.”. (...) “O SENHOR MINISTRO MAR-
CO AURÉLIO – Com a conversão, Presidente, a partir do momento em que houve a manifestação do Ministério Público embora 
oral, concordo. Estaremos a conciliar celeridade e conteúdo e, portanto, racionalizando os trabalhos do Plenário.”. O Tribunal jul-
gou improcedente a ação. 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
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c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os 
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o manda-
do de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal;  
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território; 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns 
e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for 
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tri-
bunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;  
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;  
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais;  
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, 
e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou se-
jam direta ou indiretamente interessados; 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;  
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;  
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Fede-
ral, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos 
Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em 
única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político; 
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III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar dispositivo desta Constituição;  
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, 
será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado do parágrafo 
único em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações dire-
tas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à admi-
nistração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admis-
são do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitu-
cionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstituci-
onalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. 
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma consti-
tucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, 
em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 
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§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma 
legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato 
ou texto impugnado. 
§ 4.º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionali-
dade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevi-
damente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, 
anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja 
proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato 
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 61, de 2009) 
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
61, de 2009) 
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constituci-
onal nº 45, de 2004) 
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004) 
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República 
dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausên-
cias e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 61, de 2009) 
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Su-
premo Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providên-
cias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo des-
constituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro 
que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disci-
plinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determi-
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nar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais 
ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de 
abuso de autoridade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por uni-
dade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004) 
VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação 
do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da 
abertura da sessão legislativa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e fi-
cará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
I receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos 
serviços judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos 
ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, compe-
tentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos 
do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

SEÇÃO III - DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de 
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notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores 
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Es-
tadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. 
 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Fede-
ral, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conse-
lhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem 
perante tribunais;  
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandan-
tes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea 
"a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante 
da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, 
"o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos;  
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;  
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre 
as deste e da União;  
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 
órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos 
de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleito-
ral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;  
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; (In-
cluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 

146

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


 

 

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;  
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, 
do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;  
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribu-
nais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quan-
do a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre ou-
tras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administra-
tiva e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sis-
tema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 

SEÇÃO IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDE-
RAIS 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:  
I - os Tribunais Regionais Federais; 
II - os Juízes Federais. 
 
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 
quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasilei-
ros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:  
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e mem-
bros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; 
II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por 
antigüidade e merecimento, alternadamente. 
§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e de-
terminará sua jurisdição e sede. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

147

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


 

 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiên-
cias e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fa-
ses do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Tra-
balho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;  
c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal; 
d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 
e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais 
no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 
 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domi-
ciliada ou residente no País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou inte-
resse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contraven-
ções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sis-
tema financeiro e a ordem econômico-financeira;  
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento 
provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
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VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 
casos de competência dos tribunais federais; 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça 
Militar; 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, 
após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacio-
nalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;  
XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio 
a outra parte. 
§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou 
onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou be-
neficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 
que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 
permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.  
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional 
Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacio-
nais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tri-
bunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá 
por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.  
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes fe-
derais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

SEÇÃO V - DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DOS TRIBUNAIS 
REGIONAIS DO TRABALHO E DOS JUÍZES DO TRABALHO 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 
 
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juizes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 
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§§ 1º a 3º (Revogados pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, 
de 2016) 
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e mem-
bros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o 
disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 
carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 
§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 2004) 
I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervi-
são administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclama-
ção para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 
 
Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por 
sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional 
do T rabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e 
condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 24, de 1999) 
 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004) 
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I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e en-
tre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 
art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acrés-
cimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça 
do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao traba-
lho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o 
Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Traba-
lho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recruta-
dos, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre bra-
sileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004) 
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e mem-
bros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o 
disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, alterna-
damente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audi-
ências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fa-
ses do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 
Parágrafo único. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 
 
Art. 117. e Parágrafo único. (Revogados pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)  

SEÇÃO VI - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - o Tribunal Superior Eleitoral; 
II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 
III - os Juízes Eleitorais; 
IV - as Juntas Eleitorais. 
 
Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 
II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável sa-
ber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Su-
perior Tribunal de Justiça. 
 
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Fede-
ral. 
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; 
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
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II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Fe-
deral, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fe-
deral respectivo; 
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notá-
vel saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 
§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente- dentre os de-
sembargadores. 
 
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes 
de direito e das juntas eleitorais.  
§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no 
exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão ina-
movíveis. 
§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no míni-
mo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma 
ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 
§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta 
Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. 
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; 
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; 
V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 

SEÇÃO VII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:  
I - o Superior Tribunal Militar; 
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 
 
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pe-
lo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três den-
tre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-
generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.  
Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasi-
leiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 
I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional; 
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II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justi-
ça Militar. 
 
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça 
Militar. 

SEÇÃO VIII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organi-
zação judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão.  
§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar esta-
dual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 
segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados 
em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes 
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a 
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a 
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes 
militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo 
ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regio-
nais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 
equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas espe-
cializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004) 
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presen-
te no local do litígio. 

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

SEÇÃO I - DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Es-
tado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis.  
§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a indepen-
dência funcional. 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, obser-
vado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a políti-
ca remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do pra-
zo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de 
consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, 
ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004) 
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os 
limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para 
fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas 
ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 128. O Ministério Público abrange:  
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I - o Ministério Público da União, que compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado 
pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após 
a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato 
de dois anos, permitida a recondução. 
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, 
deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 
§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista 
tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-
Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução. 
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser desti-
tuídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar 
respectiva. 
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
Público, observadas, relativamente a seus membros:  
I - as seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença 
judicial transitada em julgado; 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado 
competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada 
ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 
37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
II - as seguintes vedações: 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas proces-
suais; 
b) exercer a advocacia; 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magisté-
rio; 
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e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004) 
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos di-
reitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 
União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada 
no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fun-
damentos jurídicos de suas manifestações processuais;  
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a 
de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que 
deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas 
e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exi-
gindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
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Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as dis-
posições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 
 
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros no-
meados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
I o Procurador-Geral da República, que o preside; 
II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de 
suas carreiras;  
III três membros do Ministério Público dos Estados; 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de 
Justiça; 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal. 
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respecti-
vos Ministérios Públicos, na forma da lei.  
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 
cabendo lhe: 
I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e 
dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providên-
cias necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de 
Contas; 
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, de-
terminar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos propor-
cionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministé-
rio Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; 
V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do 
Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem previs-
ta no art. 84, XI. 
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§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do 
Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições 
que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: 
I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério 
Público e dos seus serviços auxiliares; 
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 
III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar 
servidores de órgãos do Ministério Público. 
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao 
Conselho. 
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para 
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministé-
rio Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

SEÇÃO II - DA ADVOCACIA PÚBLICA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vin-
culado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei com-
plementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo.  
§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 
§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos. 
§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 
 
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três 
anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após 

159

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art17


 

 

relatório circunstanciado das corregedorias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

SEÇÃO III - DA ADVOCACIA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 
 
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

SEÇÃO IV - DA DEFENSORIA PÚBLICA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 
 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Es-
tado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmen-
te, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus inte-
grantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições ins-
titucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a 
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes or-
çamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a indepen-
dência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do 
art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
 
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo 
serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
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TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DE-
MOCRÁTICAS 

CAPÍTULO I - DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO 

SEÇÃO I - DO ESTADO DE DEFESA 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em lo-
cais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.  
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará 
as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigo-
rarem, dentre as seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
b) sigilo de correspondência; 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 
respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser pror-
rogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 
§ 3º Na vigência do estado de defesa: 
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este co-
municada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso 
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;  
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental 
do detido no momento de sua autuação; 
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando 
autorizada pelo Poder Judiciário; 
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.  
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vin-
te e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que de-
cidirá por maioria absoluta. 
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no pra-
zo de cinco dias. 
§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, 
devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. 
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. 
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SEÇÃO II - DO ESTADO DE SÍTIO 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos 
casos de:  
 I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia 
de medida tomada durante o estado de defesa; 
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de 
sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso 
Nacional decidir por maioria absoluta. 
 
Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execu-
ção e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da 
República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. 
§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, 
nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por to-
do o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. 
§ 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Pre-
sidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional 
para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato. 
§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coerci-
tivas. 
 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão 
ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
I - obrigação de permanência em localidade determinada; 
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; 
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunica-
ções, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na 
forma da lei; 
Art. 139, III: 

“21. Não menos certo, porém, que essa diferenciação entre mídia impressa e mídia radiodifusora e televisiva (ele-
trônica, dissemos) atende à consideração de que somente as duas últimas é que são constitucionalmente tipificadas 
como serviços públicos, próprios da União Federal. Serviços públicos sempre titularizados pela União, frise-se, 
porém complementarmente prestados pela iniciativa privada, mediante contratos de concessão, ou permissão, tan-
to quanto por ato unilateral e precário de autorização. É como está na alínea a do inciso XI do art. 21 da nossa Lei 
Fundamental, em combinação com a cabeça do art. 223 da mesma Carta Magna, a saber:” (...) “22. Já a mídia im-
pressa, além de se constituir em sistema de atividades e conjunto de empresas tipicamente privadas, ‘independe de 
licença da autoridade’ quanto à sua ‘publicação’ (§ 5º do artigo constitucional de nº 220). Dando-se, no entanto, 
que todas elas (mídia escrita e mídia eletrônica) passam a compor ‘as atividades’ e ‘Os meios de comunicação soci-
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al’ ainda há pouco referidos como objeto de normação do § 5º do art. 220 da CF, mais os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 
222). Meios de comunicação social ou simplesmente ‘empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens’, segundo a linguagem do § lº do art. 222 da mesma Lei Fundamental brasileira. 23. Numa frase, estamos 
a lidar com atividades e meios ou empresas de comunicação social que, no seu conjunto, encerram o estratégico 
setor da imprensa livre em nosso País. Ficando de fora do conceito de imprensa, contudo, por absoluta falta de 
previsão constitucional, a chamada ‘Rede Mundial de Computadores - INTERNET’.”, cf. voto do Rel. Min. Car-
los Britto, na ADPF 130/DF. Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 
06/11/2009, p. 26-27. 

IV - suspensão da liberdade de reunião; 
V - busca e apreensão em domicílio; 
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos; 
VII - requisição de bens.  
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de par-
lamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa. 

SEÇÃO III - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão 
composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas refe-
rentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. 
 
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem 
prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. 
Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas 
em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Na-
cional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos 
atingidos e indicação das restrições aplicadas. 

CAPÍTULO II - DAS FORÇAS ARMADAS 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na discipli-
na, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no pre-
paro e no emprego das Forças Armadas.  
§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das 
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 18, de 1998) 
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I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presi-
dente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, 
sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso 
dos uniformes das Forças Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, res-
salvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos 
termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pú-
blica civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese pre-
vista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, 
enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo 
de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998) 
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele in-
compatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tri-
bunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso 
anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, 
e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da ativi-
dade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
77, de 2014) 
IX - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras 
condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, 
as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
 
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo 
de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorren-
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te de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de ca-
ráter essencialmente militar. (Regulamento) 
§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, 
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. (Regulamento) 

CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela Uni-
ão e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão unifor-
me, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o des-
caminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 
competência;  
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estrutu-
rado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estrutu-
rado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares. 
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§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos 
de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades 
de defesa civil.  
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exérci-
to, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.  
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 
2014) 
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades pre-
vistas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos ór-
gãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da 
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

SEÇÃO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capaci-
dade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para confe-
rir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
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Art. 146. Cabe à lei complementar:  
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 
 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;  
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas 
de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 
art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se re-
fere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um 
regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos perten-
centes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condiciona-
mento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 
 
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objeti-
vo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
 
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não 
for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal ca-
bem os impostos municipais. 
 
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:  
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I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 
ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, obser-
vado o disposto no art. 150, III, "b". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vincu-
lada à despesa que fundamentou sua instituição. 
 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumen-
to de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o disposi-
tivo. 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste 
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constituci-
onal nº 33, de 2001) 
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de 
importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 33, de 2001) 
§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa 
jurídica, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
 
Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das res-
pectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, 
I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de 
consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
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SEÇÃO II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, in-
dependentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver institu-
ído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público;  
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrati-
vos, atendidos os requisitos da lei;  
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
Art. 150, VI, “d”: 

“A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos 
suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.”, conforme RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 330.817 – 
RJ, Plenário do STF, por unanimidade, julgado em 08/03/2017. O voto do relator Min. Dias Toffoli, traz os tópi-
cos: “Retrospecto da origem da imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão”, “Principais julgados, 
nos quais circundou a temática do art. 19, III, d, da Carta de 1969 (EC Nº 1)”, “Da imunidade dos livros, jornais e perió-
dicos e do papel destinado à sua impressão na Constituição de 1988 - natureza objetiva” e “Fundamentos, extensão e 
limites da imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão na Constituição de 1988”, enfatizando 
referir-se a dispositivos: “confeccionados exclusivamente para esse fim”. (...) “Esse entendimento, como se nota, não é aplicável aos 
aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e laptops, os quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para a leitu-
ra de livros digitais.”. (pagina 20 do seu voto). 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 
literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros 
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de repli-
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cação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, 
de 15.10.2013) 
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV 
e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 
153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 
155, III, e 156, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à ren-
da e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de pre-
ços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impos-
to relativamente ao bem imóvel. 
§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, 
a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas menciona-
das. 
§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impos-
tos que incidam sobre mercadorias e serviços.  
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido medi-
ante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, 
§ 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegu-
rada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador pre-
sumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distin-
ção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de 
outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desen-
volvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 
II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em ní-
veis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes; 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios. 
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Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tri-
butária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

SEÇÃO III - DOS IMPOSTOS DA UNIÃO 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural;  
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 
alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.  
§ 2º O imposto previsto no inciso III:  
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na 
forma da lei;  
§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores; 
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do impos-
to, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de pro-
priedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário 
que não possua outro imóvel; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que 
não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento) 
§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo, devido 
na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do 
montante da arrecadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
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I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem; 
II - setenta por cento para o Município de origem. 
 
Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; 
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não 
em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de 
sua criação.  

SEÇÃO IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 3, de 1993) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se inici-
em no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
III - propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993) 
§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, 
ou ao Distrito Federal 
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o in-
ventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado 
no exterior; 
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;  
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 3, de 1993) 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circula-
ção de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mes-
mo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: 
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a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações 
seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos 
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis 
às operações e prestações, interestaduais e de exportação; 
V - é facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um 
terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva 
interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois 
terços de seus membros; 
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto 
no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e 
nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestadu-
ais; 
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte 
ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao 
Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota in-
terna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 87, de 2015) (Produção de efeito) 
a) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 
b) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alí-
quota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito) 
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constituci-
onal nº 87, de 2015) 
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015) 
IX - incidirá também: 
a)sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, 
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim 
como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 
domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios; 
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X - não incidirá: 
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a 
destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto 
cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; 
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos indus-
trializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à in-
dustrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; 
XII - cabe à lei complementar:  
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos 
além dos mencionados no inciso X, "a"; 
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exporta-
ção para o exterior, de serviços e de mercadorias; 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, in-
centivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qual-
quer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluí-
da pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação 
do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001) 
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, 
nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de 
telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 33, de 2001) 
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I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá 
ao Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi-
cantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre 
os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas 
operações com as demais mercadorias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustí-
veis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá 
ao Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Fede-
ral, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001) 
a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto; (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor 
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condi-
ções de livre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, 
b.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à 
destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, nos termos do § 2º, XII, g. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

SEÇÃO V - DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei com-
plementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
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§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o im-
posto previsto no inciso I poderá: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000) 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fu-
são, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade pre-
ponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imó-
veis ou arrendamento mercantil; 
II - compete ao Município da situação do bem. 
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, 
de 2002) 
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 
 III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão conce-
didos e revogados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

SEÇÃO VI - DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS  

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer nature-
za, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 
 
Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer nature-
za, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da 
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opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados em seus territórios;  
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação.  
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, 
serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circula-
ção de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei fe-
deral. 
 
Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e so-
bre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal;  
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;  
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nor-
deste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;  
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro de-
cêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro 
decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos 
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de pro-
dutos industrializados.  
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista 
no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos 
na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágra-
fo.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004) 
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu-
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza perten-
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cente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, 
e 158, I. 
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do 
montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os de-
mais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que 
receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo 
único, I e II.  
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por 
cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribu-
ídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adici-
onais e acréscimos relativos a impostos. 
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicio-
narem a entrega de recursos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 29, de 2000) 
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 29, de 2000) 
 
Art. 161. Cabe à lei complementar:  
I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I; 
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre 
os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio 
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;  
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação 
das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.  
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos 
fundos de participação a que alude o inciso II. 
 
Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia 
do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os 
recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica 
dos critérios de rateio.  
Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Municí-
pio; os dos Estados, por Município. 
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CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

SEÇÃO I - NORMAS GERAIS 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:  
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades con-
troladas pelo Poder Público;  
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;  
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 40, de 2003) 
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;  
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as 
características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.  
 
Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco 
central.  
§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Na-
cional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. 
§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o 
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 
§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas 
por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

SEÇÃO II - DOS ORÇAMENTOS 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, obje-
tivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decor-
rentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pú-
blica federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
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elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabe-
lecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.  
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relató-
rio resumido da execução orçamentária.  
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.  
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, dete-
nha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.  
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano pluria-
nual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério popu-
lacional.  
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares 
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.  
§ 9º Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do 
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;  
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento de fundos.  
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adota-
dos quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação 
das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
 
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orça-
mento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, 
na forma do regimento comum. 
§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresen-
tadas anualmente pelo Presidente da República; 
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II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previs-
tos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo 
da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com 
o art. 58. 
§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreci-
adas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem so-
mente podem ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 
§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comis-
são mista, da parte cuja alteração é proposta. 
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual 
serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei comple-
mentar a que se refere o art. 165, § 9º. 
§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 
§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 
créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminha-
do pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços 
públicos de saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, 
inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, ve-
dada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 86, de 2015) 
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§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º 
deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da re-
ceita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equi-
tativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução obri-
gatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
86, de 2015) 
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista no 
§11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da 
adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 
líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a progra-
mação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Po-
der Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Po-
der Legislativo as justificativas do impedimento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 
2015) 
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará 
ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Exe-
cutivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento 
seja insuperável; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso 
III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado 
por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no § 
11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 
prevista no inciso I do § 14. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução finan-
ceira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita cor-
rente líquida realizada no exercício anterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 
2015) 
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cum-
primento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante 
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previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação inci-
dente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
86, de 2015) 
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de 
forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
 
Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orça-
mentários ou adicionais; 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, res-
salvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recur-
sos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e 
para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, 
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por ante-
cipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indi-
cação dos recursos correspondentes; 
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, in-
clusive dos mencionados no art. 165, § 5º; 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipa-
ção de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamen-
to de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, 
e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de pre-
vidência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime 
de responsabilidade. 
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento 
do exercício financeiro subseqüente. 
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas impre-
visíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, ob-
servado o disposto no art. 62. 
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os 
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a presta-
ção de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e 
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, medi-
ante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inci-
so VI deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Minis-
tério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duo-
décimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.  
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, em-
pregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do pa-
rágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
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§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação 
aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas fede-
rais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os refe-
ridos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado 
na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegu-
rar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável 
poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique 
a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização corres-
pondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, ve-
dada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo 
de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no 
§ 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔ-
MICA 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa-
dos os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência;  
Art. 170, IV: 
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Vide o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 193.749-1/SÃO PAULO, D.J. 04/05/2001, Redator para o acórdão 
Ministro Maurício Corrêa, que, contra o voto do Ministro Carlos Velloso, declara a inconstitucionalidade do art. 1 da 
Lei n. 10.991, de 13/6/91, do Município de São Paulo. O julgamento da Segunda Turma foi afetado ao Pleno pelo vo-
to do Min. Marco Aurélio, por ser “inegável a importância da matéria, considerados os novos ares constitucionais, a homenagear a li-
vre concorrência como um principio fundamental da ordem econômica.” Para o voto vencedor “a Constituição Federal, em seu art. 170 
e parágrafo único, assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. Portanto, a única restrição possível estaria centrada na hipótese da necessidade de autorização ou permissão do Poder 
Público para o exercício de determinado tipo de atividade econômica, regulando a liberdade de contratar e de fixar preços, exceto nos casos de 
intervenção direta na produção e comercialização de certos bens.”. “(...) A limitação geográfica imposta à instalação de drogarias somente 
conduz à assertiva de concentração capitalista, assegurando, no perímetro, o lucro da farmácia já estabelecida. Dificulta o acesso do consu-
midor às melhores condições de preço, e resguarda o empresário alojado no local pelo cerceamento do exercício da livre concorrência, que é 
manifestação do princípio da liberdade de iniciativa econômica privada garantida pela Carta Federal quando estatui que ‘a lei reprimirá o 
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. (art. 173, § 
4º).”. A partir dessa decisão foi editada a “Súmula nº 646 do STF - Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”, aprovada em Sessão Plenária de 
24/09/2003, DJ de 09/10/2003, precedentes RE 193749, DJ de 04/05/2001; RE 198107, DJ de 06/08/1999; RE 
213482, DJ de 11/12/1998, RE 199517, DJ de 13/11/1998. Com base na “Proposta de Súmula Vinculante nº 90, o 
Plenário do STF, em 17/06/2015, tornou vinculante o entendimento e aprovou a Súmula Vinculante nº 49 (DJe de 
02/10/2015). 

O Supremo Tribunal Federal rejeitou a imposição, por Lei, de um número limite de farmácias, numa dada área geográ-
fica, afirmando que limites ao número de estabelecimentos fere os princípios constitucionais da livre concorrência e da 
liberdade de iniciativa: “Ademais, esta Corte, no RE n° 193.749, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 4.5.2001, assentou en-
tendimento segundo o qual seria inconstitucional a fixação de distancia para instalação de novas farmácias ou drogarias. Registre-se, a pro-
pósito, a orientação sintetizada na ementa do acórdão, verbis: ‘Recurso extraordinário. Constitucional. Lei nº 10.991/91, do Município 
de distância para a instalação São Paulo. Fixação de novas farmácias ou drogarias; Inconstitucionalidade. A Constituição Federal assegu-
ra o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 
Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal 
nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício 
do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso Extraordi-
nário conhecido e provido. ’ Assim, também sob a perspectiva material, não há como preservar a lei impugnada.” Cf. pg. 2 do voto do 
Relator, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2327-SP, Relator: Min. Gilmar Mendes, 
Reqte. (S) Governador do Estado de São Paulo, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJU de 22.08.2003. 

Sobre aspectos concorrenciais da propriedade intelectual, vide “Defesa da concorrência e proteção à propriedade inte-
lectual: compatibilização entre a política concorrencial e as demais políticas públicas”, por Gilberto Bercovici, in: Di-
reito Econômico Aplicado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Contracorrente, 2016. p. 353-417: “a) Pode o CADE, a 
pretexto de ter sua competência criada e definida pela lei de defesa da concorrência, modificar ou interferir no conteúdo de outras políticas 
públicas, ou mesmo nos objetivos perseguidos por outros órgãos da Administração? A política concorrencial não pode substituir as demais 
políticas ou os demais aspectos integrantes da política econômica, nem se arrogar a primazia, mas deve ser harmonizada com as demais polí-
ticas públicas. Assim, a política concorrencial tem que estar configurada não apenas de acordo com os parâmetros fixados constitucionalmen-
te, mas também com a cautela de não interferir de forma equivocada em outras políticas públicas, situação em que pode, às vezes, trazer 
mais danos à sociedade do que benefícios. Em um Estado Democrático de Direito, a atuação estatal se pauta pela legalidade, em todas as 
suas dimensões, estatuída de acordo com a hierarquia normativa estabelecida pela Constituição. Como ente da Administração Pública, inte-
grante da Administração Indireta a União, o CADE exerce função administrativa, ou seja, o seu poder não é exercido por interesse pró-
prio ou exclusivamente próprio, mas por interesse público. A autarquia tem por finalidade o exercício de uma função pública, ou seja, tem o 
dever de realizar o interesse público, não o seu.”. 

V - defesa do consumidor;  
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Art. 170, V: 
Vide o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 193749-1/SÃO PAULO, D.J. 04/05/2001, Redator para o acórdão 
Ministro Maurício Corrêa, que, contra o voto do Ministro Carlos Velloso, declara a inconstitucionalidade do art. 1 da 
Lei n. 10.991, de 13/6/91, do Município de São Paulo. O julgamento da Segunda Turma foi afetado ao Pleno pelo vo-
to do Min. Marco Aurélio, por ser “inegável a importância da matéria, considerados os novos ares constitucionais, a homenagear a li-
vre concorrência como um principio fundamental da ordem econômica.” Para o voto vencedor “a Constituição Federal, em seu art. 170 
e parágrafo único, assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. Portanto, a única restrição possível estaria centrada na hipótese da necessidade de autorização ou permissão do Poder 
Público para o exercício de determinado tipo de atividade econômica, regulando a liberdade de contratar e de fixar preços, exceto nos casos de 
intervenção direta na produção e comercialização de certos bens.”. “(...) A limitação geográfica imposta à instalação de drogarias somente 
conduz à assertiva de concentração capitalista, assegurando, no perímetro, o lucro da farmácia já estabelecida. Dificulta o acesso do consu-
midor às melhores condições de preço, e resguarda o empresário alojado no local pelo cerceamento do exercício da livre concorrência, que é 
manifestação do princípio da liberdade de iniciativa econômica privada garantida pela Carta Federal quando estatui que ‘a lei reprimirá o 
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. (art. 173, § 
4º).”. A partir dessa decisão foi editada a “Súmula nº 646 do STF - Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”, aprovada em Sessão Plenária de 
24/09/2003, DJ de 09/10/2003, precedentes RE 193749, DJ de 04/05/2001; RE 198107, DJ de 06/08/1999; RE 
213482, DJ de 11/12/1998, RE 199517, DJ de 13/11/1998. Com base na “Proposta de Súmula Vinculante nº 90, o 
Plenário do STF, em 17/06/2015, tornou vinculante o entendimento e aprovou a Súmula Vinculante nº 49 (Dje de 
02/10/2015). 

O Supremo Tribunal Federal rejeitou a imposição, por Lei, de um número limite de farmácias, numa dada área geográ-
fica, afirmando que limites ao número de estabelecimentos fere os princípios constitucionais da livre concorrência e da 
liberdade de iniciativa: “Ademais, esta Corte, no RE n° 193.749, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 4.5.2001, assentou en-
tendimento segundo o qual seria inconstitucional a fixação de distancia para instalação de novas farmácias ou drogarias. Registre-se, a pro-
pósito, a orientação sintetizada na ementa do acórdão, verbis: ‘Recurso extraordinário. Constitucional. Lei nº 10.991/91, do Município 
de distância para a instalação São Paulo. Fixação de novas farmácias ou drogarias; Inconstitucionalidade. A Constituição Federal assegu-
ra o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 
Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal 
nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício 
do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso Extraordi-
nário conhecido e provido. ’ Assim, também sob a perspectiva material, não há como preservar a lei impugnada.” Conforme p. 2 do vo-
to do Relator, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.327-SP, Relator: Min. Gilmar 
Mendes, Reqte. (S) Governador do Estado de São Paulo, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJU de 22.08.2003. 

 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
6, de 1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, inde-
pendentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
 

187

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1


 

 

Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)  
 
Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estran-
geiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.  
 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança naci-
onal ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens 
ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da 
administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participa-
ção de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado. 
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 
§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à elimina-
ção da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabe-
lecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exerce-
rá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este de-
terminante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

Nada obstante o art. 174 da Constituição, o STJ afirmou a legalidade da interferência do INPI no percentual de 
‘royaties’ estabelecido em contrato privado, conforme Recurso Especial nº 1.200.528 – RJ, Rel. Min. Francisco 
Falcão, Recorrente - Unilever Brasil Ltda., Recorrido - Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, Se-
gunda Turma do STJ, por unanimidade, DJe 08/03/2017: “Ao interpretar o referido art. 240, o acórdão recorrido o fez de 
forma adequada. Em que pese tenha ocorrido a reformulação do preceito normativo supra, com a supressão de parcela de competência 
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do INPI, precisamente relativa às medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como de fixação de melhores con-
dições de negociação e utilização de patentes, a conclusão de que tais atribuições não mais estariam no círculo de competências da menci-
onada autarquia federal não prospera.” (...) “Em um tom pragmático, não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito inter-
venções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra 
inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo.” (...) “Sob perspectiva distinta, conferir uma inter-
pretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria na total desconsideração da existência implícita de poderes. Ao se outorgar 
competência a determinado órgão, deve-se assegurar os instrumentais necessários à perfeita realização do seu escopo, ainda mais quando 
de inegável relevância pública. Como restou, inclusive, assentado no acórdão recorrido: Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas 
abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, fun-
cionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar dos 
direitos fundamentais, condicionou, expressamente, a tutela dos inventos industriais, e, consequentemente, os eventuais atos negociais de-
les decorrentes, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Fede-
ral), não raras vezes, incondicionalmente defendidos pelo INPI. Desse modo, a fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades 
regulatórias e fiscalizatórias em plenitude, em estrita consonância com suas finalidades de abrangência constitucional e infraconstitucio-
nal, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de ação.”. 

 

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equili-
brado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.  
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  
§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em 
conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.  
§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou con-
cessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde este-
jam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 
 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária;  
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
 
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hi-
dráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamen-
to, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere 
o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da 
União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específi-
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cas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no 
valor que dispuser a lei.  
§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e conces-
sões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem 
prévia anuência do poder concedente. 
§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia re-
novável de capacidade reduzida. 
 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades pre-
vistas nos incisos anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 
petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, 
seus derivados e gás natural de qualquer origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alí-
neas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades 
previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 
1995) 
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
II - as condições de contratação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 9, de 1995) 
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. 
(Renumerado de § 2º para 3º pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades 
de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 
álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 33, de 2001) 
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I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 
150,III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001) 
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus 
derivados e derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001) 
 
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, 
quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, aten-
dido o princípio da reciprocidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995) 
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o 
transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarca-
ções estrangeiras. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995) 
 
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visan-
do a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciá-
rias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.  
 
Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o 
turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. 
 
Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita 
por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente. 

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público munici-
pal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 

“O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Fica claro, então, que planejamento urbano e uso de solo urbano a ser disciplinado pelo 
Município diz respeito à prestação de serviços municipais. O art. 182 da Constituição, que trata da política urbana, diz: (...)”. “O 
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que se pretende com a legislação municipal é estabelecer faixas de duzentos metros de áreas comerciais da cidade para a exclusiva oferta 
de produtos por um vendedor só, ou seja, inviabiliza a possibilidade de termos a concorrência nesses duzentos metros.”. (...) “Creio que 
a legislação municipal extrapolou a sua área de abrangência. Não diz respeito a uso de solo urbano, nem a zoneamento, que é da com-
petência efetiva do Município, mas às regras que pretendem disciplinar, na área urbana, o exercício de uma atividade a partir dos pres-
supostos da concorrência. Essa norma fere o dispositivo constitucional da livre concorrência, e nossas preocupações em relação a um sis-
tema de livre mercado, que seja legítimo, estão exatamente nos instrumentos de proteção da concorrência, traduzidos basicamente no 
Código de Defesa do Consumidor e na legislação que coíbe os abusos da ordem econômica.”, conforme voto do Ministro Nelson 
Jobim, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 193.749-1– SP, redator para o acórdão: Min. Maurício Corrêa, 
Tribunal Pleno do STF, DJ de 04/05/2001, pelo qual foi julgada inconstitucional a Lei Municipal sobre a fixação 
de distância para a instalação de novas farmácias ou drogaria. 

 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urba-
na. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em di-
nheiro.  
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutili-
zado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 
de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadra-
dos, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.  
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil.  
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.  
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  
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CAPÍTULO III - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA RE-
FORMA AGRÁRIA 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 
imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em 
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.  
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.  
§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, au-
toriza a União a propor a ação de desapropriação.  
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, 
para o processo judicial de desapropriação.  
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o 
montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. 
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de 
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:  
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não 
possua outra; 
II - a propriedade produtiva.  
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas pa-
ra o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.  
 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, se-
gundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:  
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
 
Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efeti-
va do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores 
de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:  
I - os instrumentos creditícios e fiscais; 
II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização; 
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 
IV - a assistência técnica e extensão rural; 
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V - o seguro agrícola; 
VI - o cooperativismo; 
VII - a eletrificação rural e irrigação; 
VIII - a habitação para o trabalhador rural. 
§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-industriais, agropecuárias, pesquei-
ras e florestais. 
§ 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. 
 
Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola 
e com o plano nacional de reforma agrária.  
§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois 
mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá 
de prévia aprovação do Congresso Nacional. 
§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras pú-
blicas para fins de reforma agrária. 
 
Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos 
de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. 
Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em 
lei.  
 
Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa 
física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congres-
so Nacional.  
 
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 
cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta 
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, ad-
quirir-lhe-á a propriedade.  
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  

CAPÍTULO IV - DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, in-
clusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação da-
da pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
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I - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
II - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
III - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
a) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
b) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
IV - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
V -(Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
VI - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
VII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
VIII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
§ 1°- (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
§ 2°- (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
§ 3°- (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e 
a justiça sociais. 

CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Po-
deres Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social.  
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 - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos ór-
gãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

195

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc40.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art194pvii


 

 

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.  
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade so-
cial constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos ór-
gãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos. 
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, 
não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da segu-
ridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendi-
do sem a correspondente fonte de custeio total. 
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes 
aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como 
os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem em-
pregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alí-
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quota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos 
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-
de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e 
ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos 
Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os 
incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes 
na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, 
da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamen-
to. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

SEÇÃO II - DA SAÚDE 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dis-
por, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.  
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos servi-
ços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orça-
mento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
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de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados 
sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo 
ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 
2015) 
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 
3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 86, de 2015) 
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, obje-
tivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saú-
de e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. .(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes 
para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e 
agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência fi-
nanceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento 
do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regulamen-
to 
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Fede-
ral, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente 
de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos es-
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pecíficos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 
2006) 
 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo prefe-
rência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições pri-
vadas com fins lucrativos. 
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistên-
cia à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, pro-
cessamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercializa-
ção.  
 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:  
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e parti-
cipar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do traba-
lhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inova-
ção; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de subs-
tâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

SEÇÃO III - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contribu-
tivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuari-
al, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998) 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependen-
tes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exer-
cidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar 
de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998) 
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devida-
mente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultati-
vo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998) 
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos 
do mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obede-
cidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (In-
cluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em 
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de ma-
gistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
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§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos re-
gimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em 
lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrente-
mente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. (Incluído dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para 
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na 
forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores 
de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho domés-
tico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-
lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 47, de 2005) 
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas 
e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005 
 
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma au-
tônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constitui-
ção de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefí-
cios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos es-
tatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram 
o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998) 
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em 
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Muni-
cípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controla-
das direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência pri-
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vada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998) 
§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empre-
sas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando pa-
trocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998) 
§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a de-
signação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplina-
rá a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses se-
jam objeto de discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

SEÇÃO IV - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de con-
tribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua inte-
gração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei. 
 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com 
base nas seguintes diretrizes:  
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 
federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, 
bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das po-
líticas e no controle das ações em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à 
inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada 
a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

SEÇÃO I - DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incenti-
vada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de car-
reira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes pú-
blicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 
carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma 
da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 
 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

203

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc11.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc11.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc11.htm#art1


 

 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegu-
rada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, 
de 2009) 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 14, de 1996) 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;  
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capa-
cidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, im-
porta responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 
 
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental. 
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comuni-
dades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendi-
zagem. 
 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de co-
laboração seus sistemas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições 
de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
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do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, com-
preendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efei-
to do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sis-
temas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades 
do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e 
equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 59, de 2009) 
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, 
serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orça-
mentários. 
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social 
do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 
serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 
respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a es-
colas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:  
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confes-
sional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 
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§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensi-
no fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do 
educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede 
na localidade. 
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por 
universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públi-
cos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constituci-
onal nº 59, de 2009) 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 
do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

SEÇÃO II - DA CULTURA 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvol-
vimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
48, de 2005) 
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, 
de 2005) 
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III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, 
de 2005) 
V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 
2005) 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, to-
mados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memó-
ria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleon-
tológico, ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 
de outras formas de acautelamento e preservação.  
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos. 
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultu-
ra até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de progra-
mas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas 
públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a soci-
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edade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas di-
retrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012 
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultu-
ral; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012 
VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012 
IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação: 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
IV - comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012 
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VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 
de 2012 
IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de 
sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de 
cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

SEÇÃO III - DO DESPORTO 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito 
de cada um, observados:  
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e 
funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em 
casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após 
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do pro-
cesso, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

CAPÍTULO IV - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capaci-
tação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 
2015) 
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasi-
leiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnolo-
gia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá 
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aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015) 
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia ade-
quada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas 
de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos 
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a 
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
 § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a articulação entre 
entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015) 
 § 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciên-
cia, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabili-
zar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia 
tecnológica do País, nos termos de lei federal. 
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, 
bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e 
polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores 
independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumen-
tos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o 
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução 
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante 
contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
 
Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em 
regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015) 
 § 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 85, de 2015) 
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas pe-
culiaridades. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
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CAPÍTULO V - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dis-
posto nesta Constituição.1 

(1) Art. 220: 
Vide a ADI nº 4.815-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte: Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL, j. 
10/06/2015, DJe 01/02/2016]. Por unanimidade, o Plenário do STF julgou procedente pedido formulado em ação di-
reta para dar interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. 

Sobre relevância especial da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, vide o acórdão, ricamente fundamen-
tado extensamente debatido, da ADPF nº 130/DF, o qual: “por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou pro-
cedente a ação, vencidos, em parte, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra Ellen Gracie, que a jul-
gavam improcedente quanto aos artigo 1°, § 1°; artigo 2°, caput; artigo 14; artigo 16, inciso I e artigos 20, 21 e 22, to-
dos da Lei n° 5.250, de 9.2.1967; o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), que a julgava improcedente quanto 
aos artigos 29 a 36 da referida lei e, vencido integralmente o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava improce-
dente.”. [ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - PDT, j. 
30/04/2009, DJe 06/11/2009]. 

Vide o estudo “Journalism and media privilegie”, Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2017. (IRIS Special). 
Disponivel em: <https://rm.coe.int/journalism-and-media-privilege-pdf/1680787381>. Acesso em 19 de jun. 2018.  

Vide a recomendação do Relator Especial para promoção e proteção da liberdade de expressão e de opinião, David 
Kaye, em cumprimento da Resolução 34/18 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, acerca da liber-
dade de expressão: “RECOMMENDATIONS TO STATES. 1. States should repeal any law that criminalizes or un-
duly restricts expression, online or offline. 2.Smart regulation, not heavy-handed viewpoint-based regulation, should 
be the norm, focused on ensuring company transparency and remediation to enable the public to make choices about 
how and whether to engage in online forums. States should only seek to restrict content pursuant to an order by an 
independent and impartial judicial authority, and in accordance with due process and standards of legality, necessity 
and legitimacy. States should refrain from imposing disproportionate sanctions, whether heavy fines or imprisonment, 
on Internet intermediaries, given their significant chilling effect on freedom of expression. 3. States and intergovern-
mental organizations should refrain from establishing laws or arrangements that would require the ‘proactive’ monitor-
ing or filtering of content, which is both inconsistent with the right to privacy and likely to amount to pre-publication 
censorship. 4. States should refrain from adopting models of regulation where government agencies, rather than judi-
cial authorities, become the arbiters of lawful expression. They should avoid delegating responsibility to companies as 
adjudicators of content, which empowers corporate judgment over human rights values to the detriment of users. 5. 
States should publish detailed transparency reports on all content-related requests issued to intermediaries and involve 
genuine public input in all regulatory considerations. RECOMMENDATIONS TO COMPANIES. 1. Companies 
should recognize that the authoritative global standard for ensuring freedom of expression on their platforms is hu-
man rights law, not the varying laws of States or their own private interests, and they should re-evaluate their content 
standards accordingly. Human rights law gives companies the tools to articulate and develop policies and processes 
that respect democratic norms and counter authoritarian demands. This approach begins with rules rooted in rights, 
continues with rigorous human rights impact assessments for product and policy development, and moves through 
operations with ongoing assessment, reassessment and meaningful public and civil society consultation. The Guiding 
Principles on Business and Human Rights, along with industry-specific guidelines developed by civil society, intergov-
ernmental bodies, the Global Network Initiative and others, provide baseline approaches that all Internet companies 
should adopt. 2. The companies must embark on radically different approaches to transparency at all stages of their 
operations, from rule-making to implementation and development of ‘case law’ framing the interpretation of private 
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rules. Transparency requires greater engagement with digital rights organizations and other relevant sectors of civil so-
ciety and avoiding secretive arrangements with States on content standards and implementation. 3. Given their impact 
on the public sphere, companies must open themselves up to public accountability. Effective and rights-respecting 
press councils worldwide provide a model for imposing minimum levels of consistency, transparency and accountabil-
ity to commercial content moderation. Third-party non-governmental approaches, if rooted in human rights stand-
ards, could provide mechanisms for appeal and remedy without imposing prohibitively high costs that deter smaller 
entities or new market entrants. All segments of the ICT sector that moderate content or act as gatekeepers should 
make the development of industry-wide accountability mechanisms (such as a social media council) a top priori-
ty.”[NAÇÕES UNIDAS. CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Promotion and protection of all human rights, 
civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Report of the Special Rappor-
teur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression A/HRC/38/35, 06 de abr. 
2018. Disponivel em: <https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2018/05/G1809672.pdf>>. Acesso em 
07 de jun. 2018]. 

Vide “Liberdade de Expressão e Democracia. Realidade intercambiante e necessidade de aprofundamento da questão. 
Estudo comparativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Brasil- Adpf130- e a Suprema Corte dos Es-
tados Unidos da América”, por Luís Inácio Lucena Adams, in Revista Brasileira de Políticas Públicas, [s.l.], v. 5, n. 
2, p.440-450, 6 jun. 2015. Centro de Ensino Unificado de Brasilia. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v5i2.3231>. Acesso em 12 de março de 2018. 

Sobre a importância concreta do acesso à informacao pelos cidadãos, vide “Introducion”, por Laura Neuman, in: Ac-
cess to information: a key to democracy. Atlanta: The Carter Center. 2002, p. 5. Disponível em: 
https://www.cartercenter.org/documents/1272.pdf. Acesso em 31.01.2018: “Knowledge is power, and transparency is the 
remedy to the darkness under which corruption and abuse thrives.  Democracy depends on a knowledgeable citizenry whose access to a broad 
range of information enables them to participate fully in public life, help determine priorities for public spending, receive equal access to jus-
tice, and hold their public officials accountable.  When the government and quasi-governmental agencies perform under a veil of secrecy, peo-
ple are denied the right to know about public affairs, and the press is only able to speculate and subsist on rumors. Poor public access to in-
formation feeds corruption.  Secrecy allows back-room deals to determine public spending in the interests of the few rather than the many.  
Lack of information impedes citizens’ ability to assess the decisions of their leaders, and even to make informed choices about the individuals 
they elect to serve as their representatives. Although perhaps most often considered in the fight against corruption, access to information is 
equally critical for citizens’ capacity to exercise their rights and to uphold the responsibilities and accountability of their leaders.  Access to 
information laws allow individuals and groups to understand the policies with which the government makes determinations relating to 
health, education, housing and infrastructure projects and the factual basis for such decisions. Armed with such knowledge, citizens around 
the world are effectuating change that allows them to improve their living standards and better their lives.”. 

Sobre a importância da liberdade de imprensa, vide “Foreword”, por James D. Wolfensohn - Presidente World Bank 
Group, in: “The right to tell: the role of mass media in economic development”. Washington (DC): The World 
Bank, 2002: (...) “A key ingredient of an effective development strategy is knowledge transmission and enhanced transparency. To reduce 
poverty, we must liberate access to information and improve the quality of information. People with more information are empowered to 
make better choices. For these reasons, I have long argued that a free press is not a luxury. It is at the core of equitable development. The 
media can expose corruption. They can keep a check on public policy by throwing a spotlight on government action. They let people voice di-
verse opinions on governance and reform, and help build public consensus to bring about change.”. (…) “But as experience has shown, 
the independence of the media can be fragile and easily compromised. All too often governments shackle the media. 
Sometimes control by powerful private interests restricts reporting. Low levels of literacy, human capital, and technol-
ogy can also limit the positive role the media can play. And we have seen the impact of irresponsible reporting and 
manipulation-witness the devastating effects of war propaganda in Rwanda. It is clear that to support development, 
media need the right environment-in terms of freedoms, capacities, and checks and balances.” Disponivel em: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15212. Acesso em 31.01.2018. 
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Para um amplo Painel sobre regulação da liberdade de expressão (direito de resposta) e pluralismo, vide “Revolução, 
morte e garantia de direitos: nas Américas e além”, por Ángel R. Oquendo, in Cadernos Adenauer, Rio de Janeiro, 
ano XVIII, n.1, 2017, p. 59-104. Disponivel em: http://www.kas.de/wf/doc/23074-1442-5-30.pdf. Acesso em 21 de 
novembro de 2017. 

Foi julgada ilegal e inconstitucional a redução de investimento do Estado da Bahia no Jornal A Tarde, após esse mes-
mo publicar denúncias contra tal governo, conforme Recurso Especial nº 1.512.361- BA, Rel. Min. Og Fernandes, 
Recorrente - Estado da Bahia, Recorrido - Empresa Editora A Tarde S/A, Segunda Turma do STJ, por unanimidade, 
DJe 22/09/2017: “A presente lide versa sobre ação indenizatória proposta pela Empresa Editora A Tarde S.A. contra o Estado da 
Bahia, sob o argumento de ter sido discriminada pelo ente público quanto à veiculação de propagandas oficiais no Jornal A Tarde, conside-
rado como de maior circulação naquele ente federativo. A parte autora sustentou, na origem, que, após a publicação de reportagens com de-
núncias de fraudes e irregularidades praticadas pela administração estadual, foi sumariamente excluída de qualquer serviço publicitário do 
Estado da Bahia, razão pela qual deve ser ressarcida dos prejuízos que lhe foram causados.” (...) “A responsabilidade civil do Estado foi 
fixada com base no art. 37, § 6º, da CF/88, acrescentando o Tribunal a quo que houve desrespeito ao princípio da impessoalidade da 
administração pública e da liberdade de imprensa e de expressão. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão ora impugnado: 
(...) Violou, deste modo, o Estado da Bahia o princípio da impessoalidade, disposto no art. 37, caput, da CF, que, como faceta do princí-
pio da isonomia, exige da Administração Pública o tratamento igualitário aos administrados que se encontrem em idêntica situação. E o 
art. 37, caput, da CF estabelece: ‘A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...’ [...] No que tange 
aos danos sofridos, os mesmos se mostram evidenciados por meio do Laudo Pericial, que, realizado com base na contabilidade da apelada e 
no relatório das contas do Estado da Bahia, emitido pelo TCE, apurou-se que a perda de receita da recorrida corresponde ao valor de R$ 
10.754.172,08 (fls. 211/454). [...] Outrossim, cumpre registrar que, consoante o inciso; IX do art. 5º da CF, ‘é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’. Ademais, estabelece a Constituição do 
Estado da Bahia, em seu art. 277, que: ‘O Estado e os Municípios garantirão, o pleno direito à comunicação e à informação e adotarão 
medidas necessárias contra todas as formas de censura e aliciamento, oriundas de mecanismos econômicos ou pressões e ações políticas’. À 
luz dos supracitados artigos, infere-se que pretendia, implicitamente, o recorrente - atuando com claro abuso de poder - era obstar a plena efi-
cácia à liberdade de expressão da recorrida. Conduta esta intolerável e que legitima o dever do Estado de reparar os danos por aquela sofri-
dos.”. 

Sobre humor nas eleições, vide a ADI nº 4.451-MC-REF. Para o Rel. Min. Ayres Britto: “9. Relançando ou expondo 
por outra forma o pensamento, o fato é que programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação 
ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de 'imprensa', sinônimo perfeito de 'informação 
jornalística' (§1º do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que a ela, imprensa, é assegurada pela 
Constituição até por forma literal (já o vimos). Dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude asse-
gura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, 
irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, 
pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5º, inciso V. 
Equivale a dizer: a crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristi-
camente suscetível de censura.”. (...) “Sabido que é precisamente em período eleitoral que a sociedade civil em geral e 
os eleitores em particular mais necessitam da liberdade de imprensa e dos respectivos profissionais. Quadra histórica 
em que a tentação da subida aos postos de comando do Estado menos resiste ao viés da abusividade do poder político 
e econômico. da renitente e triste ideia de que os fins justificam os meios. Se podem as emissoras de rádio e televisão, 
fora do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políti-
cos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Até porque processo eleitoral 
não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a 
nossa Constituição toma como fato gerador de 'restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comuni-
cações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei' (inciso III do 
art. 139). 11. É de se perguntar, então: seriam inconstitucionais as vedações dos incisos II e III do art. 45 da Lei 
9.504/97? Não chego a tanto quanto ao inciso III, ao menos neste juízo provisório.”. Para a Min. Cármen Lúcia: “Ao 
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vedar, previamente, a trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degrade ou ri-
dicularize candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito parece haver uma impo-
sição de cerceamento prévio em contrariedade ao disposto no art. 220, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição do Brasil. A 
dizer, no ponto, a lei cria ‘embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social’, além de 
impor ‘censura de natureza política, ideológica e artística’. Censurar é repreender, desaprovar e por conta desta admoestação 
impedir. A censura é a mordaça da liberdade. Se legítimo ou não o acanhamento da liberdade é o que se há de verifi-
car, porque o direito à liberdade está delineado com suas restrições no sistema jurídico. Mas no modelo constitucional 
brasileiro a censura de natureza política, ideológica e artística não é permitida. Logo, na minha visão, ao excluir do es-
paço de liberdade de informação (noticiários) e de programas (incluídos aí como estão os de humor) da arte, não te-
nho como compatibilizar as regras legais com a norma constitucional.” (...) “Afirma-se, na norma legal questionada, 
que não se pode degradar. Parece o óbvio: não apenas candidatos, não se pode degradar qualquer pessoa, pois a obri-
gação de respeitar a dignidade da pessoa humana não é apenas do artista ou do jornalista, é de todo ser humano em re-
lação ao outro. E é para que tanto não ocorra ou, se vier a ocorrer, se responsabilize o autor da degradação que se tem 
o Poder Judiciário a guardar a Constituição. E neste caso, não há novidade nem privilégio a candidato. O que se have-
rá de garantir é a responsabilidade de todos em relação a todos. Candidato ou não o direito à não ser degradado é con-
teúdo do próprio princípio da dignidade humana. Não se contém, não se configura e não se resguarda por causa da 
norma eleitoral suspensa. Mas por ser de todos, não se pode, em primeiro lugar, cogitar de que haveria uma irrespon-
sabilidade apriorística das emissoras em relação ao processo eleitoral e àqueles que nele concorrem, de modo a se ter 
como medida legal necessária a imposição de norma censurada prévia de seus comportamentos e proibitiva de deter-
minadas operações. E acho que não pode em face dos termos taxativos das normas constitucionais: ‘É vedada toda e 
qualquer censura de natureza política, ideológica e artística’.”. já a Min. Ellen Gracie, que admite a existência de lei infraconsti-
tucional para regular a imprensa (pag. 1 de seu voto), afirmou: “Como disse anteriormente a respeito do alcance que 
dou ao postulado presente no art. 220 da Constituição Federal, é preciso extirpar do texto legal qualquer interpretação 
que represente empecilho gratuito e desarrazoado ao exercício da liberdade de informação e de manifestação do pen-
samento. No tocante ao inciso II do art. 45, entendo, nesta análise preliminar, que a dose ministrada, por sua intensi-
dade, deixou de ser remédio para se tornar veneno. Em outras palavras, proibiu-se, como ressaltado pelo eminente re-
lator em sua decisão sob referendo, a utilização de todo um leque de recursos técnicos de uso consagrado pela impren-
sa, sobretudo pela imprensa especializada na refinada linguagem do humor crítico, para buscar conter aqueles que, no 
uso desse meio técnico, viessem a tomar, antidemocraticamente, posição por este ou aquele candidato ou partido polí-
tico. Trata-se, portanto, de medida desproporcional, pois o profissional de imprensa, no estrito contexto da manifesta-
ção crítica própria do humor jornalístico, não está manifestando sua preferência eleitoral, mas apenas fazendo a sua lei-
tura profissional da realidade política que o cerca. É bem verdade que a técnica retratada no referido inciso II pode ser 
utilizada para fins de manipulação e indução da opinião pública, como quaisquer outras formas de se fazer imprensa. 
Todavia, tais condutas encontram vigorosa vedação no inciso IV do mesmo art. 45 da Lei 9.504/97, que, em alto e 
bom som, proíbe a concessão de tratamento privilegiado a determinada candidatura. Já com relação ao inciso III do 
art. 45 do diploma legal sob exame, também eu reconheço excesso ofensivo à liberdade de manifestação do pensamen-
to o impedimento generalizado à difusão de opiniões favoráveis ou contrárias a candidatos e partidos, que somente se 
torna efetiva ameaça ao processo eleitoral quando representar explícito exercício de propaganda política.”. [ADI 
4.451-MC-REF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno STF, Argte. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - 
ABERT, j. 02/09/2010, DJe 24/08/2012]. 

“Ementa - MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II E III 
DO ART. 45 DA LEI 9.504/1997. 1. Situação de extrema urgência, demandante de providência imediata, autoriza a concessão da 
liminar ‘sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado’ (§ 3º do art. 10 da Lei 
9.868/1999), até mesmo pelo relator, monocraticamente, ad referendum do Plenário. 2. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus ór-
gãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade 
legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteú-
do da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela me-

tade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha. Isso porque a 
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liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de li-
berdades que se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal: liberdade de ‘manifestação do pensamento’, liberdade de ‘cria-
ção’, liberdade de ‘expressão’, liberdade de ‘informação’. Liberdades constitutivas de verdadeiros bens de personalidade, porquanto 
correspondentes aos seguintes direitos que o art. 5º da nossa Constituição intitula de ‘Fundamentais’: a) ‘livre manifestação do pensamento’ 
(inciso IV); b) ‘livre [...] expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação’ (inciso IX); c) ‘acesso a informação’ (inci-
so XIV). 3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa mantém 
com a democracia a mais entranhada relação de interdependência ou retroalimentação. A presente ordem constitucional brasileira autoriza a 
formulação do juízo de que o caminho mais curto entre a verdade sobre a conduta dos detentores do Poder e o conhecimento do público em ge-
ral é a liberdade de imprensa. A traduzir, então, a ideia-força de que abrir mão da liberdade de imprensa é renunciar ao conhecimento geral 
das coisas do Poder, seja ele político, econômico, militar ou religioso. 4. A Magna Carta Republicana destinou à imprensa o direito de con-
trolar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como a mais avançada sentinela das liberdades 
públicas, como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrup-
ção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Os jornalistas, a seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre o nosso 
cotidiano existencial e os recônditos do Poder, enquanto profissionais do comentário crítico. Pensamento crítico que é parte integrante da in-
formação plena e fidedigna. Como é parte do estilo de fazer imprensa que se convencionou chamar de humorismo (tema central destes au-
tos). A previsível utilidade social do labor jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos desse ou daquele escrito, dessa ou daquela 
charge ou caricatura, desse ou daquele programa. 5. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opini-
ões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de ‘imprensa’, sinônimo perfeito de ‘informação jornalística’ (§ 1º do art. 220). 
Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-se que o exercício concreto 

dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda 

que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e 

aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a 
Constituição em seu art. 5º, inciso V. A crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristi-
camente suscetível de censura. Isso porque é da essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião pública, lócus do pen-
samento crítico e necessário contraponto à versão oficial das coisas, conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na ADPF 
130. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a locução ‘humor jornalístico’ enlaça pensamento crítico, informação e criação artística. 6. 
A liberdade de imprensa assim abrangentemente livre não é de sofrer constrições em período eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e 
circunstâncias. Tanto em período não-eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se podem as emissoras de rádio e televisão, fo-
ra do período eleitoral, produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos políticos, pré-candidatos e auto-
ridades em geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. Processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase 
ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a Constituição toma como fato gerador de ‘restrições à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei’ 
(inciso III do art. 139). 7. O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou de sons e imagens. 
O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de outorga  do Estado e prestados me-

diante a utilização de um bem público (espectro de radiofrequências), têm um dever que não se estende à mí-

dia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, 

que não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras 

de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo político-eletivo. 8. 
Suspensão de eficácia do inciso II do art. 45 da Lei 9.504/1997 e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, incluídos pela Lei 
12.034/2009. Os dispositivos legais não se voltam, propriamente, para aquilo que o TSE vê como imperativo de imparcialidade das emis-
soras de rádio e televisão. Visa a coibir um estilo peculiar de fazer imprensa: aquele que se utiliza da trucagem, da montagem ou de outros 
recursos de áudio e vídeo como técnicas de expressão da crítica jornalística, em especial os programas humorísticos. 9. Suspensão de eficácia 
da expressão ‘ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes’, contida no inciso 
III do art. 45 da Lei 9.504/1997. Apenas se estará diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria 

jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das 

partes na disputa eleitoral. Hipótese a ser avaliada em cada caso concreto. 10. Medida cautelar concedida para sus-
pender a eficácia do inciso II e da parte final do inciso III, ambos do art. 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º 
e 5º do mesmo artigo”. De acordo com a ADI nº 4451 MC-REF, relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno do STF, 
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“contra os votos dos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que, nos termos do pedido su-
cessivo da inicial, deferiam a liminar, declarando a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas mediante in-
terpretação conforme”, julgado em 02/09/2010.  

Pela inconstitucionalidade da proibição de divulgação de pesquisas eleitorais, vide a AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE nº 3.741-2 DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, requerente Partido Social Cristão 
– PSC, Pleno do STF, DJ 23/02/2007: “A legislação eleitoral, sob esse prisma, para conferir legitimidade aos resultados dos embates 
políticos, deve ensejar aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções, como também assegurar às agremiações partidárias e 
respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto, impedindo também que qualquer de seus protagonistas obtenha 
vantagens indevidas.”. (pag. 203 e seguintes do acórdão). 

Sobre vedação de proselitismo na radiodifusão comunitária, vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE N. 2.566-0/DF, relator Min. Sydney Sanches, requerente Partido Liberal – PL, Tribunal Pleno do STF, por 
maioria, D.J. de 27.02.2004. Para o relator Min. Sydney Sanches: “10. Vê-se, pois, que a norma impugnada visou apenas a evi-
tar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos. Quis afastar o uso desse meio de comunicação como ins-
trumento, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e par-
tidarismos de qualquer ordem. Do modo em que redigido o texto, ‘vedando proselitismo de qualquer natureza’, se interpretado literal e iso-
ladamente, reconheço, parece querer evitar qualquer tipo de pregação, mesmo para formação de prosélitos, de adeptos, de atividades licitas, 
sadias e até recomendáveis, como, por exemplo, as dedicadas à solidariedade humana (voluntariado), as ciências, as artes, ao estudo, ao tra-
balho, à cultura de um modo geral, aos esportes, etc., o que seria um contra-senso. Isso, porém, não se pode inferir do texto da Lei, uma vez 
examinado por inteiro. Se, por outro lado, pretendeu evitar o estímulo a atividades ilícitas, foi redundante, pois a ilicitude decorre das leis 
que as coíbem e reprimem, como, ‘ad exempla’, o Código de Telecomunicações, a que faz expressa referência o art. 2º da Lei (fls. 17):” (...) 
“Decorre, também, de outras Leis, penais ou extra-penais, que as coíbem e reprimem, como, exemplificativamente, a Lei de Imprensa (n° 
5.250, de 9.2.1967), a legislação eleitoral, os Códigos Civil e Penal (neste, art. 286, incitação ao crime). Aliás, a própria Lei ora em 
questão contém normas sancionadoras de atividades que as desvirtuem (artigo 21 - fls. 20).”. (...) “11. De todo o exposto, parece-me que, 
literalmente, o § 1º do art. 4º da Lei nº 9.612, de 19.02.1998, foi mais longe do que precisava ir, ao coibir, ao vedar ‘o proselitismo de 
qualquer natureza, na programação das emissoras de radiodifusão comunitária’, pois, na verdade, em substância, ao tratar dessa programa-
ção, lhe permitiu a maior amplitude, compatível com suas finalidades. Por outro lado, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, 
ilimitados e ilimitáveis. 12. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos con-
cretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, verificar se ocorreu, com o proselitismo, desvirtuamento de suas finalidades. Por 
esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 13. Com essas ponderações se 
chega ao indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se de-
clare a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, do dispositivo impugnado. 14. Essa solução evita que, com a suspensão cautelar da 
norma, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a prega-
ção, por maior que seja o favorecimento que nela se encontre.”. Para o Min. Sepúlveda Pertence (que votou com a maioria): “A 
sua suspensão cautelar seria ou poderia soar, a contrario sensu, como a autorização do uso da radiodifusão, em especial da radiodifusão 
comunitária, para toda espécie de proselitismo, particularmente o proselitismo de certas intolerâncias e de certos sectarismos. Mas deixo claro 
que a vigência dessa norma não inibe a ponderação ad hoc entre direitos constitucionais eventualmente em colisão - já não digo com essa 
proibição de proselitismo, mas com o abuso de sua aplicação. Por isso, creio, à primeira vista - e sem prejuízo de aprofundamento do tema, 
se ainda tiver tempo, no julgamento definitivo - prefiro por ora, negar a suspensão cautelar, deixando explicito que isso deixa abertos os ca-
nais da jurisdição ordinária para coibir abusos e verificar, in concreto, a solução de eventuais colidências de direitos.”. Para o Min. 
Celso De Mello (voto vencido): “Entendo, considerados os fundamentos expostos na inicial, que se mostra relevante a tese de inconsti-
tucionalidade sustentada pelo autor. Não podemos ignorar que as liberdades públicas do pensamento são prerrogativas constitucionais essen-
ciais, cujo respeito efetivo, por parte do Estado e de seus agentes, qualifica-se como pressuposto necessário à própria legitimação substancial 
do regime democrático. A livre expressão e divulgação de idéias não deve ser impedida pelo Estado, cabendo advertir, no entanto - 
precisamente por não se tratar de direito absoluto - que eventuais abusos cometidos no exercício dessa prerrogativa constitucional ficarão su-
jeitos à apreciação do Poder Judiciário, mediante controle jurisdicional ‘a posteriori’. A norma em questão antagoniza-se com o espírito 

de liberdade que deve informar e condicionar as relações entre o indivíduo e o Estado, especialmente se se considerar que o plura-

lismo de idéias, enquanto fundamento desta República, revela-se subjacente à própria concepção do Estado democrático de direito, con-
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soante prescreve o art. 1º da Constituição do Brasil.”. (...) “Entendo, por isso mesmo, que a prática do proselitismo representa elemento de 
concretização do direito à livre difusão de idéias. Cuide-se, portanto, de serviço público, concedido ou não, o fato é que a Constituição Fede-
ral é clara ao estabelecer que são essencialmente livres a manifestação do pensamento e a comunicação de idéias, assegurando-se, por 

igual, sem qualquer interferência estatal prévia, ‘em qualquer veículo de comunicação social’, o pleno exercício da liberdade de informação 
(CF, art. 220, § 1º, c/c o art. 5º, IV e XX).”. (...) “O que não tem sentido é proibir-se, em caráter absoluto, o exercício da liberdade 

de pensamento, especialmente no plano da difusão de idéias, ainda que com finalidade de proselitismo, sendo irrelevante, sob tal 

aspecto, que se trate de proselitismo de natureza religiosa. O Estado não tem - nem pode ter - interesses confessionais. Ao Estado é 

indiferente o conteúdo das idéias religiosas que eventualmente venham a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessio-

nal, mesmo porque não é lícito ao Poder Público interditá-las ou censurá-las, sem incorrer, caso assim venha a agir, em inaceitá-

vel interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais.”. Para o Min. Marco Aurélio - Presidente (voto 
vencido): “O § 1° do artigo 221 é muito claro, muito preciso; veda realmente a veiculação do que se entende como 
proselitismo de qualquer natureza. É possível a ocorrência de abusos, mas não se procederá, antecipadamente, quanto 
ao que denominei aqui como censura prévia.”. (...) “Não posso, antecipadamente - e creio que o risco é seriíssimo, no 
que permanece no cenário jurídico a norma proibitiva, simplesmente dizer que fica vedada a veiculação de certa maté-
ria.”. 

Vide “Controle Jurisdicional do Conteúdo da Programação Televisiva”, por Rodolfo de Camargo Mancuso, In: Boletim 
dos Procuradores da República, v.4, n.40, p.20-29, ago. 2001. 

“10. Relativamente a irregularidade da programação não destinada às finalidades educativas e culturais, trata-se de programação predomi-
nantemente religiosa. Nesse caso, pela inexistência da tipificação dessa irregularidade nos casos de execução do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, propõe-se a sua desconsideração.”. Conforme Nota Técnica nº 174/2013/CGAQ/DEAA/SCE-MC de 
07.02.2013, aprovada por Octávio Penna Pieranti, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Ser-
viços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. 

Debatendo a convivência entre a proibição de proselitismo (§ 1º, art. 4º da Lei 9612/98 que rege a Radiodifusão Co-
munitária) e as garantias constitucionais da liberdade de expressão, o Pleno do STF, por maioria, negou liminar na 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.566-0/DF, Relator Min. Sydney Sanches, Requerente 
Partido Liberal – PL, Requerido Presidente da República e Congresso Nacional, D.J. de 27.02.2004. Para o relator: 
“12. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso 
de constitucionalidade e legalidade, verificar se ocorreu, com o proselitismo, desvirtuamento de suas finalidades. Por esse modo, poderão ser 
coibidos os abusos, tanto das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 13. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da 
medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a constitucionalidade, 
ou inconstitucionalidade, do dispositivo impugnado. 14. Essa solução evita que, com a suspensão cautelar da norma, se conclua que todo e 
qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação, por maior que seja o favo-
recimento que nela se encontre.” (pag. 30 do voto). 

Vide a Lei de Imprensa - Lei nº 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, que “Regula a liberdade de manifestação do 
pensamento e de informação”. Nos termos do Art. 1º do DL 236/67 (editado 19 dias após essa Lei), as modifica-
ções da Lei 4117/62 deveria observar as regras da Lei 5250/67: “Respeitadas as disposições da Lei número 5.250 de 2 de feve-
reiro de 1967 no que se referem à radiodifusão (...)”. A Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) foi reputada completamente in-
constitucional pelo Pleno do STF, no julgamento da ADPF 130-DF, rel. Min. Carlos Britto, por maioria, acórdão pu-
blicado em 06/11/2009. 

Vide “O STF e a regulação dos meios de comunicação social: a metalinguagem adotada pela Corte na decisão da 
ADPF 130/DF”, por Oona de Oliveira Cajú, in Revista de Direito, Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 9, n. 
1, p. 93-124, maio de 2017. Disponível em: 
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=article&op=view&path%5B%5D=214&path%5B%5D
=191. Acesso em 27 de outubro de 2017. 
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Sobre restrições constitucionais à liberdade de expressão, vide AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE 869-2 - DF, relator Ministro Ilmar Galvão, requerente Procurador-Geral da República, DJU 04/06/2004, Tri-
bunal Pleno: “Divulgação total ou parcial, por qualquer meio de comunicação, de nome, ato ou documento de procedimento policial, ad-
ministrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Publicidade indevida. Penalidade: suspensão da 
programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A Constitui-
ção de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o que nela estiver disposto.” (ADI 869, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ 04/06/04).”. Do acórdão se extrai: “Todas as limitações passíveis de serem opostas à liberdade de manifestação do pen-
samento, pelas suas; variadas formas, ante a peremptoriedade dos textos indicados, hão de estar estabelecidas, de modo explícito ou implíci-
to, na própria Constituição. Da primeira espécie, entre outras, a vedação do anonimato (art. 5°, inciso IV); o direito de resposta (id., inc. 
V); a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (id., inciso X) ; o direito a indenização (id., incisos V e X) ; 
a necessidade de concessão, permissão ou autorização do Governo Federal, para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 
21, XII, a); a proibição do monopólio (art. 220, § 5°); a observância, peias emissoras de rádio e televisão, dos princípios da preferência, da 
promoção da cultura nacional e regional, do estímulo à produção independente, da regionalização da produção cultural, artística e jornalísti-
ca, conforme percentuais estabelecidos em lei, e do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221 e incisos); a exclusivi-
dade a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, pessoas físicas, na participação do capital e na administração e orientação 
intelectual de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222); o direito que têm os partidos políticos de acesso 
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (art. 17, § 4°), etc. Da segunda natureza, parece permitido mencionarem-se as hipóteses de 
pronta apreensão de publicações e de suspensão de transmissões que, violando as limitações enumeradas, se revelarem manifestamente capa-
zes de ofender o interesse por elas protegidos ou de causar dano, moral ou patrimonial, a pessoas, físicas ou jurídicas. Na verdade, no pró-
prio contexto das normas limitadoras do direito à manifestação, e, mais precisamente, do direito à informação jornalística, acha-se implícita 
a cláusula do pronto exercício do poder de policia, inerente ao Estado, para prevenir a consumação de abusos e ilicitudes verificáveis de pron-
to e de maneira inconfundível. É o que ocorre, mais especificamente, diante da prática de ilícitos, não apenas de ordem criminal, mas tam-
bém de natureza eleitoral, para citar apenas dois exemplos, o último versando matéria em voga no corrente ano, quando se realizarão as 
eleições gerais.”. 

“Historically, the concept of media freedom has evolved in parallel to the fundamental human rights of freedom of 
conscience and of expression. Media freedom has gone hand‐in‐hand with the evolution of democracy, while the de-
gree of control and censorship of the press and other media has been in direct correlation with the degree of totalitari-
anism in a country’s form of governance. With the kind of chequered past of authoritarian or totalitarian rule that Eu-
rope has experienced within the last 100 years, it is small wonder that its citizens should feel extremely sensitive about 
any possibility of relapse in terms of political control of the media. The debates surrounding a number of recent reso-
lutions passed by the European Parliament attest to this legitimate concern. Given Europe’s history and the memory 
of dangers of totalitarianism and authoritarianism, maintaining and preserving the democratic function of the media is 
a special responsibility.”, conforme “The Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism”, de 
Janeiro 2013, por Vaira Vīķe‐Freiberga, Herta Däubler‐Gmelin Ben Hammersley e Luís Miguel Poiares Pessoa Madu-
ro, denominado “A free and pluralistic media to sustain European democracy”. 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf. Acesso em 20 de 
junho de 2014.  

“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E 
EXTRAPATRIMONIAIS PLEITEADA PELA VÍTIMA PRINCIPAL, SEUS IRMÃOS E PAIS (vítimas por rico-
chete) – CRIANÇA QUE, APÓS ASSISTIR PROGRAMA DE TELEVISÃO, NOTADAMENTE UM NÚMERO 
DE MÁGICA, REPRODUZINDO-O EM SUA RESIDÊNCIA, ATEIA FOGO AO CORPO DE SEU IRMÃO 
MAIS NOVO, CAUSANDO-LHE GRAVES QUEIMADURAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMISSORA 
DE TELEVISÃO CORRETAMENTE AFASTADAPELA CORTE DE ORIGEM, TENDO EM VISTA A AU-
SÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, EXAMINADO À LUZ DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADE-
QUADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. Pretensão ressarcitória deduzida pela vítima principal, 
seus irmãos e pais, tendo em vista que, após assistir a um número de mágica - veiculado em programa de televisão de 
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responsabilidade da ré -, o irmão mais velho, reproduzindo o número, ateia fogo ao corpo do primeiro autor, causan-
do-lhes graves queimaduras. Tribunal de origem que, em sede de apelação, reforma a sentença que julgara parcialmen-
te procedentes os pedidos, ante a ausência de nexo de causalidade. Entendimento mantido por ocasião do julgamento 
dos embargos infringentes. 1. A conduta perpetrada pela criança, ao atear fogo em seu irmão, bem assim os danos daí 
decorrentes, não pode ser considerada desdobramento possível/previsível ou necessário da exibição de número de 
mágica em programa televisivo. A partir dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, observa-se que concretamen-
te duas outras circunstâncias ensejaram a produção do resultado lesivo: (i) a ausência de vigilância dos pais, pois as cri-
anças encontravam-se sozinhas em casa; (ii) a manutenção dos produtos inflamáveis ao alcance dos menores. 2. Não 
se conhece do recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 221 da Constituição Federal, pois este modo de im-
pugnação de decisão judicial não se presta ao exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, por se tratar de 
matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Fede-
ral. 3. Inviabilidade do conhecimento do apelo no que concerne à arguida ofensa aos artigos 6º, incisos I, II, III, 8º, 9º, 
10º, 12º e 14, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim artigo 76 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, porquanto ausente o necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 320/STJ: ‘A 
questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento’. 4. À aferição do 
nexo de causalidade, à luz do ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.060 do Código Civil de 1916 e artigo 403 do 
Código Civil de 2002), destacam-se os desenvolvimentos doutrinários atinentes à teoria da causalidade adequada e 
àquela do dano direto e imediato. Considera-se, assim, existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e/ou 
adequado de determinada causa. 4.1 No caso concreto, a atração circense emitida pela emissora ré, durante um pro-
grama ao vivo, muito embora não possa ser considerada indiferente, não se constitui em sua causa. A partir dos ele-
mentos fáticos delineados pelas instâncias ordinárias, infere-se que duas outras circunstâncias, absolutamente prepon-
derantes e suficientemente autônomas, ensejaram concretamente a produção do resultado lesivo: (i) a ausência de vigi-
lância dos pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas em casa; (ii) a manutenção dos produtos inflamáveis ao al-
cance dos menores. 4.2. Ausente o liame de causalidade jurídica entre a transmissão do número de mágica e os danos 
alegados pelos autores, não há falar em responsabilidade civil da emissora ré e, por conseguinte, em dever de indeni-
zar. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.”, con-
forme RECURSO ESPECIAL Nº 1.067.332 - RJ (2008/0133117-0), Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, DJe de 05/05/2014. 

No RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.327 - SP (2013/0044902-8), Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, recorrente EMBRACE - Equipe Missionária Brasileira de 
Comunicação Evangélica, recorrido Rede OM Brasil de Televisão, foi mantida a decisão do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região assim ementado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO FILME ‘CA-
LÍGULA’. REMESSA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A 
QUALQUER ESPÉCIE DE CENSURA. RETRANSMISSÃO NO HORÁRIO INDICADO PELA PORTARIA Nº 
773/90. COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VALORES CONSTITUCIONAIS. 1- Cuidando-se de sentença de im-
procedência de ação civil pública, tenho por interposta a remessa oficial, por analogia ao disposto na Lei 4717/65, art. 19 (cf. STJ, REsp 
1108542/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 29/05/09). 2- A emissora de TV quedou-se inerte, não contestando a ação, de sorte que, 
tornando-se revel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pela autora em sua petição inicial. Desnecessidade de produção de outras provas. 
Cerceamento de defesa não configurado. 3- A Constituição Federal de 1988, em seu art. 220, caput, é peremptória ao assegurar que ‘A 
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição’. 
Veda, ainda, qualquer espécie de censura (CF, art. 220, § 2º e art. 5º, IX). 4- Com fundamento na CF, art. 220, § 3º, foi editada a 
Portaria nº 773/90, do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, que, suprindo omissão legislativa, dispôs sobre 
a classificação de diversões e espetáculos públicos, sendo certo que os espetáculos não recomendados para menores de 18 anos (como é o filme 
‘Calígula’) foram considerados inadequados para antes das 23:00h. A Portaria visa a compatibilizar a liberdade de expressão com outros 
valores constitucionalmente protegidos. 5- Uma vez que a película em questão só foi exibida após aquele horário, tendo a emissora de TV 
respeitado a regulamentação emanada do próprio Poder Público, com amparo na CF, art. 220, § 3º, não se verifica qualquer ilicitude na 
sua conduta. Inviável, dessarte, acolher o pedido da autora, sob pena de transformar-se o Juiz em verdadeiro censor, com ofensa direta à 
Carta Federal. 6- Apelação e remessa oficial, tida por interposta, improvidas.”. (conforme pag. 2 do acórdão). 
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“Limitações à liberdade de manifestação do pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita 
ou implicitamente prevista na própria Constituição.” (ADI 869, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 04/06/04).  

"Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito 
à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude pe-
nal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os 
limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liber-
dade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito individual não pode constituir-
se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dig-
nidade da pessoa humana e da igualdade jurídica" (HC 82.424, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19/03/04). 

 “A liberdade de expressão constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos atuais ou históri-
cos e a crítica.” (HC 83.125, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07/11/03).  

Sobre a tutela de direitos difusos contra emissoras de televisão, vide "Ação Civil Pública e programação da TV”, por 
José Carlos Barbosa Moreira, in Revista de Direito Administrativo, n. 201, p. 45-56, jul./set. de 1995. 

Vide o art. 8º do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de Abril de 2014): “Art. 8º A garantia do direito à pri-
vacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à inter-
net. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como 
aquelas que: I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou II - em 
contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de contro-
vérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.”. 

Para uma jurisprudência sobre o Art. 10 da Convenção Européia de Direitos Humanos (que diz: "Everyone has the 
right to freedom of expression"), vide COUNCIL OF EUROPE. “Freedom of expression In Europe: Case-law con-
cerning Article 10 of the European Convention of Rights”. Human rights files, n. 18, Council of Europe Publishing, 
1998-2006, up. ed. 2007. Disponível em: http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-
HRFILES-18(2007).pdf. Acesso em 25 de Abril de 2017. 

Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autorizar’ já 
revela, em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a submissão 
do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença ou autori-
zação estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, exclusivamente, para que a 
União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicati-
vo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Com efeito, para que a União indique 
as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja submetido à classi-
ficação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação ser informada aos telespectadores pelas 
emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União pa-
ra determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar 
uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de transformar a classi-
ficação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classifica-
ção, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, 
contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Consti-
tuição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Constituição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o le-
gislador federal a regular as diversões e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a na-
tureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não 
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é compatível com o desígnio constitucional conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou 
a impor penalidade de caráter administrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Consti-
tuição de 1988 utilizou, igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocá-
bulo ‘indicativo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). 
Como então defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de 
obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior 
conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que proíba, 
vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de classificação das 
diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permissão ou autorização 
administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas etárias e horários a que 
não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. (...) “Ou, nas palavras de José 
Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu sentir, a expressão impugnada incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade de submissão da programação de rádio e de 
televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classificação indicativa, no sentido de informar a faixa 
etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da 
programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, 
mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de puni-
ção. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pe-
na de pagamento de multa e até de suspensão temporária da programação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de 
proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao 
sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da Repúbli-
ca.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a pre-
sença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. 
Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem ju-
rídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. 
Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falí-
veis, tanto quanto às emissoras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às de-
ficiências nacionais dos censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. 
Min. Dias Toffoli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o 
Min. Ayres Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: 
‘IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o 
Poder Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não se-
ja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, conver-
ter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; 
que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público simplesmente se ma-
nifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é re-
comendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela entraria numa grosseira contra-
dição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de con-
teúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualizadamente, já se fala em termos jurídicos 
indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Constituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liber-
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dade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, 
reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de impren-
sa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o 
completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmata-
do.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente 
Relator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à 
família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa 
de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: 
“No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pessoa 
e da família quanto aos programas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I e 
IV, da Carta Federal, ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os mei-
os conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o 
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão 
expostos os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que po-
de ser e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da cida-
dania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prer-
rogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de prote-
ger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o Ministério da 
Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque 
não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que 
afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os de viés erótico ou violento, 
transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio de celulares, de jornais, 
de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de zelar pela educação 
dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Estado cumpre o dever de proteção das crian-
ças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e zela para que essa informação seja alcançada 
pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir o grau de exposição aos conteúdos publi-
camente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede mundial de computadores, de con-
trole inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão 
submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se 
pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 

“Na mesma sede, foi assentada a regulação estritamente constitucional do tema, imunizando o direito de livre expres-
são contra tentativas de disciplina ou autorização prévias por parte de norma hierarquicamente inferior, a teor do art. 
220 da Carta Federal, segundo o qual a ‘manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qual-
quer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição’.”, confor-
me pag. 2 do voto do Rel. Min. Dias Toffoli, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, 
reqte. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os 
Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Para o Min. Luiz Fux: “Eu assento 
aqui, senhor Presidente, egrégio Plenário, que a reinauguração do regime democrático no cenário político brasileiro, 
operada pela Constituição de 1988, encontra uma de suas expressões mais caras na preservação de uma imprensa livre 
e independente, que possa dar voz com desenvoltura às diversas manifestações populares, mesmo diante da atuação 
do Poder Público. A conexão axiológica entre liberdade de manifestação de pensamento dos seus variados matizes e o 
princípio democrático, servindo aquela de instrumento à preservação deste, torna claro o risco subjacente a qualquer 
forma de controle prévio pelo Poder Executivo do conteúdo a ser veiculado nos meios de comunicação. Além de to-
lher a espontaneidade das pressões sociais, mecanismos de tal ordem guardam em si os mesmos perigos não queridos 
pelo constituinte democrático de 1988 de ensejar abusos e arbitrariedades pelo corpo da burocracia administrativa, na-
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turalmente suscetiva à influência das maiorias políticas ocasionais.”. (...) “De tudo se extrai, então, senhor Presidente, 
que a lógica que perpassa o regime da liberdade de imprensa, na Constituição de 1988, finca a raiz, simultaneamente, 
na desconfiança quanto ao Poder Público e na confiança da atuação dos próprios agentes que atuam no chamado ‘livre 
mercado de ideias’. Contribui, sobremaneira, para tanto a inexistência de precedentes no cenário nacional de exercício 
manifestamente abusivo da referida liberdade, denotando comedimento dos atores sociais sob a proteção constitucio-
nal que lhes é conferida.”. 

Sobre a importância do dever de fundamentar decisões administrativas, vide “Introdução: Aspectos Constitucionais: 
Constituição, ordem econômica e agências reguladoras”, por Luís Roberto Barroso, In: MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 63: “Ressalte-se que em tempos de liberdade de imprensa, 
de organização da sociedade e de existência de uma opinião pública esclarecida e atuante, sobreleva a importância do dever de motivação 
adequada, do dever de argumentativa e racionalmente demonstrar-se o acerto das ponderações de interesse e das escolhas realizadas.”. 

“Não é verdade, contudo, que o constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judi-
ciário, seja pelo Legislativo. Há hipóteses em que essa acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos. 
Tais tensões dialéticas precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Em síntese, a aplicação do princí-
pio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios cons-
titucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o 
mencionado princípio da proporcionalidade. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, há de perquirir-se, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, 
isto é, apto para produzir o resultado desejado; necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz; e proporci-
onal em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do prin-
cípio contraposto (‘A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, in Direitos Fundamentais e Controle de Consti-
tucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72). As restrições impostas 
pelo art. 28 da Lei Geral da Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos. Trata-se de limitação específica aos torcedores que compare-
cerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com 
regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O legislador, no caso, a partir de juízo de ponderação, parece ter objetivado 
limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e a atentar não apenas contra o evento em si, mas, principalmente, contra a se-
gurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas ao Estatuto do Torcedor (Lei n. 
10.671/2003) pela Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre ‘medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião das competições esportivas’. Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à li-
berdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas.”, conforme o voto vencedor do Rel. 
Min. Gilmar Mendes, na MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 
5.136-DF, Plenário do STF, julgado em 01/07/2014. Para o Min. Marco Aurélio (vencido): “Ante esse contexto, pergunto: 
por que não explicitar? Por que não conferir interpretação conforme, como preconizado da tribuna, ao preceito, para revelar que a liberdade 
de expressão, tal como versada na Carta da República, com a extensão prevista na Carta da República, continua sendo observada, não im-
plicando o § 1º restrição à Lei Maior? Penso que é cabível – sem qualquer prejuízo para a grande festa que está sendo a Copa do Mundo 
–, é aconselhável, porque não podemos deixar que permaneça qualquer dúvida, quanto à envergadura maior do artigo 220 da Constituição 
Federal, a interpretação conforme para assentar que, além da ressalva compreendida no preceito, tem-se as demais manifestações não violen-
tas, ainda que não direcionadas, de forma direta e concreta, à preservação da dignidade da pessoa humana. Por isso, peço vênia, ao relator, 
para julgar procedente, em parte, o pleito. Aliás, não se buscou fulminar o dispositivo, penso – não vi o pedido final na inicial –, mas dar-
se interpretação conforme. Acolho esse pleito e dou interpretação conforme ao dispositivo para consignar inconstitucional a interpretação, o 
alcance que limite a manifestação de vontade à defesa da dignidade da pessoa humana. Outras manifestações, bem-vindas, podem ocorrer.” 
Para o Min. Joaquim Barbosa (vencido): “Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão, no âmbito desta Corte, é 
bastante significativo. E bastaria citar aqui a ADPF nº 130 e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451, que tratou da 
questão relativa ao humor no período eleitoral. Por outro lado, o financiamento público direto e indireto foi uma condição necessária para a 
realização desse evento Copa do Mundo. Não faria sentido limitar o plexo de liberdades constitucionais justamente das pessoas que custea-
ram esse evento. Com essas breves considerações, eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente e julgo procedente a ação para dar inter-
pretação conforme à Constituição, ao artigo 28, para firmar que o direito à liberdade de expressão não está limitado a assuntos exclusiva-

223



 

 

mente ligados à defesa da dignidade da pessoa humana.”. Dessas ponderações resultou o comentário pragmático do relator: 
“Na verdade, nós não vislumbramos aqui nenhuma restrição que decorresse dessa imposição ou dessa legislação. Essa é a nossa visão. E 
até se explica, porque, nos itens que compõem o artigo 28, nós temos regras que, de fato, são claras, como, por exemplo, essa do inciso V - 
‘não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos’ -, o que é, muitas vezes, de difícil implementação, mas, aí, sim, 
o que se quer vedar é a manifestação de racismo que, infelizmente, tem ocorrido nos estádios. De fato, é preciso que nós tenhamos também 
uma certa compreensão do que se diz no estádio, que a gente saiba que ali se empregam expressões figuradas. Ao chamar um juiz de ladrão, 
ninguém, de fato, está imputando ao juiz uma dada falta, senão a de que ele errou no lance. É preciso ter essa compreensão, como as vaias e 
os apupos também dirigidos a autoridades, às vezes, de maneira muito mais enfática, a rigor, também não são ofensas de caráter pessoal, 
elas são apenas manifestações de desacordo. Portanto, é preciso ter essa visão. Nós ficamos até com a impressão de que quem escreve, muitas 
vezes, esses textos, às vezes, nunca esteve num estádio, porque está pretendendo limitar. Por isso, o Ministro Barroso falou em norma de for-
te conteúdo programático. Mas, pelo menos, a nossa interpretação é a de que, de fato, a norma não... Acho que houve foi uma certa preocu-
pação do legislador, diante das restrições impostas, de dizer: veja, nós não estamos suprimindo a liberdade de expressão.”.  

A garantia constitucional de liberdade de expressão impede que se exija diploma universitário de formação em jorna-
lismo ou registro profissional de jornalista para exercer-se essa profissão, sendo que o inciso XIII do art. 5º da C.F. 
não legitima tais exigências, conforme RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 511.961-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Recte.(s): Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – SERTESP e Ministério Público Fe-
deral, Recdo.(s) : União, FENAJ- Federação Nacional dos Jornalistas e Outros, Tribunal Pleno do STF, publicado em 
13/11/2009. 

É constitucional o direito de manifestação a favor da descriminalização das drogas, conforme Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da Repúbli-
ca, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. Para o relator: “É importante enfatizar, Senhor Presidente, tal como tive o ensejo de 
assinalar em estudo sobre ‘O Direito Constitucional de Reunião’ (RJTJSP, vol. 54/19-23, 1978, Lex Editora), que a liberdade de reu-
nião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das idéias, configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de 
concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Impõe-se, desse modo, ao Esta-
do, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade de reunião (de que são manifesta-
ções expressivas o comício, o desfile, a procissão e a passeata), que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos 
regimes despóticos ou ditatoriais, que não hesitam em golpeá-la, para asfixiar, desde logo, o direito de protesto, de crítica e de discordância 
daqueles que se opõem à prática autoritária do poder. Guardam impressionante atualidade, Senhor Presidente, as palavras que RUY 
BARBOSA, amparado por decisão desta Corte, proferiu, em 12 de abril de 1919, no Teatro Politeama, em Salvador, durante campanha 
presidencial por ele disputada, em conferência cuja realização só se tornou possível em virtude de ‘habeas corpus’ que o Supremo Tribunal 
Federal lhe concedera, tanto em seu favor quanto em benefício de seus correligionários, assegurando-lhes o pleno exercício da liberdade de 
reunião e do direito à livre manifestação do pensamento, indevidamente cerceados por autoridades estaduais que buscavam impedir que o 
grande político, jurisconsulto e Advogado brasileiro divulgasse a sua mensagem e transmitisse as suas idéias ao povo daquele Estado, com o 
objetivo de conquistar seguidores e de conseguir adesões em prol de sua causa, valendo reproduzir, no ponto, a seguinte passagem daquele 
pronunciamento: (...)” “(...) ‘O direito de reunião não se pronuncia senão congregando acêrca de cada opinião o público dos seus adeptos. A 
liberdade da palavra não se patenteia, senão juntando em tôrno de cada tribuna os que bebem as suas convicções na mesma fonte, associam 
os seus serviços no mesmo campo, ou alistam a sua dedicação na mesma bandeira. A igualdade no direito está, para as facções, para as 
idéias, para os indivíduos, no arbítrio, deixado a todos sem restrição, de congregar cada qual os seus correligionários, de juntar cada qual os 
seus comícios, de levantar cada qual o seu apêlo, no lugar da sua conveniência, na ocasião da sua escolha, nas condições do seu agrado, mas 
separadamente, mas distintamente, mas desafrontadamente, cada um, a seu talante, na cidade, na rua, no recinto, que eleger, sem se encon-
trarem, sem se tocarem; porque o contacto, o encontro, a mistura, acabariam, necessàriamente, em atrito, em invasão, em caos.’ (grifei)”. (...) 
“É importante registrar, Senhor Presidente, nas palavras do saudoso e eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO (‘O Supremo Tri-
bunal Federal, esse outro desconhecido’), o caráter de significativa relevância que assumiu o julgamento que venho de mencionar, quando da 
concessão, por esta Suprema Corte, da ordem de ‘habeas corpus’ que garantiu, aos cidadãos da República, no contexto histórico das já refe-
ridas eleições de 1919, o pleno exercício das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento: ‘Dos longes do passado 
remoto, ligo o Supremo Tribunal Federal às reminiscências de meus 13 anos de idade, na Bahia. Minha velha cidade entrara em ebulição 
com a campanha presidencial de RUI BARBOSA e de EPITÁCIO PESSOA, em 1919. Tombaram gravemente feridos à bala, num 
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comício, MEDEIROS NETTO e SIMÕES FILHO. Pedro LAGO escapou, mas sofreu violências outras dos sicários. As vítimas 
eram amigos políticos e pessoais de meu pai e de meu avô. O meu irmão mais velho, ainda estudante de Direito, trabalhava no jornal oposi-
cionista, alvo das ameaças policiais. Tudo isso aqueceu a atmosfera em nossa casa. Aliás, a Bahia toda ardia em febre partidária. Para os 
ruistas, tratava-se dum apostolado cívico e não duma querela de facções. Temia-se pela vida do próprio RUI quando viesse a fim de pronun-
ciar a conferência anunciada para breve. Suspeitava-se também do govêrno da República, porque afrontosamente mandara a fôrça federal 
desagravar a bandeira do edifício dos Correios, sob pretexto de que recebera ultraje dos partidários do candidato baiano. Nesse clima eletri-
zado, caiu como um raio a notícia de que o Supremo Tribunal Federal concedera a RUI e seus correligionários ordem de ‘habeas corpus’, 
para que se pudessem locomover, e reunir em comício. Notou-se logo a mudança de atitude da polícia local, que, murcha, abandonou a ati-
tude de provocação. RUI desembarcou dum navio e o povo exigiu que o carro fôsse puxado à mão, ladeiras acima, cêrca de 10 km, até o 
bairro da Graça, em meio ao maior delírio da massa que já presenciei. Assisti à saudação que lhe dirigiu, em nome da Bahia, no meio ao 
trajeto, o velho CARNEIRO RIBEIRO, de barbas brancas ao vento. Não se via um soldado, nem um guarda civil nas ruas. Se um se-
abrista tentava provocar incidentes, logo alguém intervinha para ‘não perdermos a razão no Supremo Tribunal’. A população prêsa da 
exaltação partidária mais viva manteve a maior rigorosa ordem, durante dias sem policiamento, a despeito das expansões emocionais. Ouvi, 
sem perder uma palavra, ao lado de meu pai, no Politeama baiano, a longa conferência do maior dos brasileiros, interrompida, de minuto a 
minuto, por tempestades de aplausos. Logo, nos primeiros momentos, Rui entoou um hino ao Supremo Tribunal, que possibilitara a todos o 
exercício do direito de reunião pacífica naquele momento. Rompeu um côro ensurdecedor de vivas à Côrte egrégia. Foi assim que tomei cons-
ciência do Supremo Tribunal Federal e de sua missão de sentinela das liberdades públicas, vinculando-o a imagens imperecíveis na minha 
memória. E também na minha saudade.’ (grifei) Tais palavras, Senhor Presidente, mostram a reverência e a veneração que RUY, ALI-
OMAR BALEEIRO e os defensores da causa da liberdade sempre dedicaram a esta Suprema Corte, nela reconhecendo o caráter de uma 
instituição essencialmente republicana, fiel depositária do altíssimo mandato constitucional que lhe foi atribuído pelos Fundadores da Repú-
blica, que confiaram, a este Tribunal, a condição eminente de guardião da autoridade, de protetor da intangibilidade e de garante da supre-
macia da Lei Fundamental. As decisões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, pronunciada sob a égide da Constituição republi-
cana de 1891 (HC 4.781/BA, Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, proferida sob a vigente Constituição promulgada em 1988 
(ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) -, bem refletem, ainda que as separe um espaço de tempo de quase um 
século, o mesmo compromisso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liberdades fundamentais que amparam as pessoas 
contra o arbítrio do Estado.”. (...) “A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o espaço, por exce-
lência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocu-
pada pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.”. (...) “A estrutura 
constitucional da liberdade de reunião autoriza que nela se identifiquem, pelo menos, 05 (cinco) elementos que lhe compõem o perfil jurídico: 
a) elemento pessoal: pluralidade de participantes (possuem legitimação ativa ao exercício do direito de reunião os brasileiros e os estrangeiros 
aqui residentes); b) elemento temporal: a reunião é necessariamente transitória, sendo, portanto, descontínua e não permanente, podendo efe-
tuar-se de dia ou de noite; c) elemento intencional: a reunião tem um sentido teleológico, finalisticamente orientado. Objetiva um fim, que é 
comum aos que dela participam; d) elemento espacial: o direito de reunião se projeta sobre uma área territorialmente delimitada. A reunião, 
conforme o lugar em que se realiza, pode ser pública (vias, ruas e logradouros públicos) ou interna (residências particulares, v.g.); e) elemento 
formal: a reunião pressupõe organização e direção, embora precárias. Qualquer que seja a finalidade que motive o encontro ou agrupamento 
de pessoas, não importando se poucas ou muitas, mostra-se essencial que a reunião, para merecer a proteção constitucional, seja pacífica, vale 
dizer, que se realize ‘sem armas’, sem violência ou incitação ao ódio ou à discriminação, cumprindo ter presente, quanto a tal requisito, a 
advertência de PONTES DE MIRANDA (‘Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969’, tomo V/604, item 
n. 10, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT), para quem ‘(...) a polícia não pode proibir a reunião, ou fazê-la cessar, pelo fato de um ou alguns dos 
presentes estarem armados. As medidas policiais são contra os que, por ato seu, perderem o direito a reunirem-se a outros, e não contra os 
que se acham sem armas. Contra esses, as medidas policiais são contrárias à Constituição e puníveis segundo as leis’ (grifei).” (...) “Isso 
significa que o Estado, para respeitar esse direito fundamental, não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-lhe 
os objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização, ou omitir-se no 
dever de proteger os que a exercem contra aqueles que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle oficial sobre o objeto da própria 
assembléia, passeata ou marcha.”. (...) “É de ressaltar que, em nosso sistema normativo, o direito de reunião pode sofrer, excepcionalmente, 
restrições de ordem jurídica em períodos de crise institucional, desde que utilizados, em caráter extraordinário, os mecanismos constitucionais 
de defesa do Estado, como o estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’) e o estado de sítio (CF, art. 139, IV), que legitimam a utiliza-
ção, pelo Presidente da República, dos denominados poderes de crise, dentre os quais se situa a faculdade de suspender a própria liberdade de 
reunião, ainda que exercida em espaços privados.”. (...) “Disso resulta que a polícia não tem o direito de intervir nas reuniões pacíficas, líci-
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tas, em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública. Não pode proibi-las ou limitá-las. Assiste-lhe, apenas, a faculdade de vigiá-
las, para, até mesmo, garantir-lhes a sua própria realização. O que exceder a tais atribuições, mais do que ilegal, será inconstitucional. É 
dever, portanto, dos organismos policiais, longe dos abusos que têm sido perpetrados pelo aparato estatal repressivo, adotar medidas de prote-
ção aos participantes da reunião, resguardando-os das tentativas de desorganizá-la e protegendo-os dos que a ela se opõem.”. (...) “Legíti-
mos, pois, sob perspectiva estritamente constitucional, a assembléia, a reunião, a passeata, a marcha ou qualquer outro encontro realizados, 
em espaços públicos, com o objetivo de obter apoio para eventual proposta de legalização do uso de drogas, de criticar o modelo penal de re-
pressão e punição ao uso de substâncias entorpecentes, de propor alterações na legislação penal pertinente, de formular sugestões concernentes 
ao sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, de promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestan-
tes e participantes da reunião, ou, finalmente, de exercer o direito de petição quanto ao próprio objeto motivador da assembléia, passeata ou 
encontro.”. (...) “Tenho sempre enfatizado, nesta Corte, Senhor Presidente, que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a preten-
são do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor idéias ou formular 
propostas que a maioria da coletividade repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, per-
manentemente livre, essencialmente livre.”. (...) “É por isso que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar 
um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à 
livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de 
tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e conside-
ração da própria coletividade. Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos 
fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a 
presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, para dar, ao art. 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação 
conforme à Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de 
qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos’ (fls. 14 - grifei).”. (p. 2 a 60 do voto 
do relator). Para a Min. Cármen Lúcia: “Não há plural sem contrários, sem diferenças; o pensamento único é próprio das ditadu-
ras; não é próprio das democracias. Por isso, enfatizo também que a praça, como espaço democrático, realiza esses valores que estão no 
preâmbulo da Constituição e que, depois, em suas normas, no corpo normativo constitucional, se tornam direitos fundamentais assegurados e 
que podem e devem ser plenamente exercidos e assegurados, quer pelo Estado-juiz, quer pelo Estado executivo, porque, neste caso, a polícia 
tem sido chamada até para executar ordens judiciais no sentido rigorosamente oposto ao que aqui se tem. Por outro lado, além do pluralis-
mo que funciona exatamente para dar vazão às liberdades e, principalmente, a um conceito que a Constituição brasileira encarece, que é o 
da libertação, a dinâmica da liberdade para transformar não apenas a sociedade, mas para transformar o direito, a fim de que ele seja coe-
rente com o que a sociedade quer num determinado momento, parece-me comportar algo que me preocupa muito hoje, apesar de a Constitui-
ção brasileira tanto enfatizar este princípio da liberdade, que é a tolerância com o diferente e com quem pensa diferente, a capacidade de ou-
vir, ser questionado e ser contra ou a favor. Vivemos um momento em que, com esta ideia que prevaleceu na década passada do pensamento 
único, parece que a tolerância ficou pouco tolerada. E marchas como essa comportam exatamente a ideia de que nós temos que tolerar, ir 
para a praça discutir, e dali se tirar o consenso do que vai ser mantido como direito ou ser um dado transformador do direito. Exatamente 
nesse sentido, portanto, é que acho não haver democracia intolerante; a democracia é generosa, exatamente porque há diversidade de pensa-
mentos e liberdade de ideias, tal como este Supremo Tribunal, em julgamentos da primeira década do século passado, já preconizava, o que, 
aliás, foi mostrado também por Vossa Excelência, Ministro Celso.” O Min. Ricardo Lewandowski destacou a divisão da li-
berdade de manifestação pelo Min. Celso de Mello, em elementos: “Eu gostaria de chamar a atenção dos meus eminentes Cole-
gas para um ponto, dos vários, riquíssimos tópicos desenvolvidos no voto de Sua Excelência, o Ministro Celso de Mello, que mostra a notá-
vel contribuição que este ilustre Membro da Suprema Corte traz para a própria doutrina das liberdades públicas, elaborando um estudo so-
bre o regime jurídico da liberdade de reunião e de manifestação, quando o Ministro Celso, às fls. 17 de seu voto, identifica a estrutura cons-
titucional dessa liberdade fundamental, mostrando que ela é integrada por pelo menos cinco elementos: o elemento pessoal, o elemento tempo-
ral, o elemento intencional, o elemento espacial e o elemento formal. É uma notabilíssima contribuição à doutrina - insisto - do regime das 
liberdades públicas no Brasil. Tenho certeza, um pensamento absolutamente original e certamente antológico do Ministro Celso de Mello, 
que ele nos traz, agora, à consideração.” Para o Min. Marco Aurélio: “A valorização do espaço e do debate públicos assim como a 
afirmação de que a realização do homem ocorre com a participação na vida pública da cidade constituem o que veio a ser rotulado por Ben-
jamim Constant como ‘liberdade dos antigos’. Nesse sentido, a democracia compreende simplesmente a possibilidade de ir a público e emitir 
opiniões sobre os mais diversos assuntos concernentes à vida em sociedade. Embora a versão de democracia de hoje não seja idêntica à adota-
da pelos gregos, citada por Constant, o cerne do que se entende por governo democrático encontra-se, ao menos parcialmente, contido nessa 
ideia de possibilidade de participação pública. E o veículo básico para o exercício desse direito é a prerrogativa de emitir opiniões livremente. 
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Entre os autores modernos que debatem a teoria da justiça, Jürgen Habermas edificou uma teoria dos direitos fundamentais com base no 
elemento comunicativo. O autor alemão parte de uma constatação fática para alicerçar a teoria que defende: o fato do pluralismo. O consen-
so ético resultante da homogeneidade que existia nas sociedades pré-industriais não existe mais, de modo que as decisões públicas não podem 
ser justificadas com fundamento nesse acordo global de natureza ética entre os cidadãos. Ao contrário: nas sociedades contemporâneas, os in-
divíduos discordam veementemente sobre um leque variado de assuntos. Nesse ‘mosaico cultural’ que são as sociedades de hoje, a legitimida-
de das normas jurídicas só pode ser extraída do processo de autolegislação levado a efeito pelos próprios cidadãos. Esta é a concepção política 
de Habermas: primazia do processo democrático na construção de um direito legítimo, porque não há mais como recorrer a verdades aprio-
rísticas. Nessa óptica, os direitos fundamentais revelam-se essenciais para que se dê lugar à verdadeira seara pública democrática. Existem 
para garantir a abertura dos espaços comunicativos e a possibilidade de participação geral. São imposições decorrentes do reconhecimento mú-
tuo entre os indivíduos da condição de seres autônomos, livres e iguais, autolegisladores e membros de uma comunidade jurídica comum. Na 
síntese de Cláudio Pereira de Souza Neto, ‘é o próprio diálogo, é a exposição dos argumentos à crítica pública que garante a correção dos re-
sultados, e não os compromissos éticos dos sujeitos. A democracia deliberativa representa, desse modo, uma aplicação da ética do discurso no 
campo político’. Trata-se de uma concepção procedimental dos direitos fundamentais capaz de conciliá-los com o princípio democrático. A 
proteção dos espaços públicos de comunicação, instrumentalizada – é realmente um instrumento – pelo princípio da liberdade de expressão, 
assume papel preponderante, pois somente com tal garantia o Direito será produzido de forma legítima. Esse é o pressuposto da democracia 
deliberativa, assim definida ‘como uma forma de governo no qual cidadãos livres e iguais e seus representantes, logicamente, justificam deci-
sões em um processo no qual eles dão uns aos outros razões que são mutuamente aceitáveis e acessíveis pela generalidade dos partícipes, com 
o objetivo de alcançar conclusões que são vinculantes para os cidadãos presentes, mas abertas – sempre abertas – a modificações no futuro’. 
Por tais razões, a primeira medida de todo governo despótico é obstruir os canais livres de circulação de ideias. É o primeiro sintoma da fa-
lência da democracia. A defesa da liberdade de expressão também pode ser fundamentada na autonomia individual do ser humano. Ao ex-
pressar publicamente opiniões e pensamentos próprios, o indivíduo vale-se da liberdade como instrumento para o desenvolvimento da persona-
lidade. Mesmo quando a adesão coletiva se revela improvável, a simples possibilidade de proclamar publicamente certas ideias corresponde a 
um ideal de realização pessoal e de demarcação do campo da individualidade. Caso contrário, o direito à autodeterminação estaria violado 
com a ingerência estatal, solapando-se um dos atributos da dignidade da pessoa humana.”. 

“Com efeito, a Constituição Federal, por intermédio dos arts. 5º, IV e IX, e 220, assegura a livre manifestação do pensamento, insuscetível 
de censura ou licença, isto é, de limitações prévias de conteúdo pelo Estado. São igualmente livres os modos de expressão do pensamento, que 
não se esgotam nos pronunciamentos verbais, também comportando a manifestação escrita, visual, artística ou qualquer outra. As justifica-
tivas político-filosóficas para a proteção constitucional da liberdade de expressão são múltiplas. A rica experiência norteamericana, em que 
se desenvolveu ao grau da excelência o tema das liberdades constitucionais, é fonte adequada de conhecimento a esse respeito. Noticiam 
JOHN E. NOWAK e RONALD R. ROTUNDA (Constitutional Law. Fourth Edition. Saint Paul: West Publishing Co., 1991, 
p. 940 e seguintes), que o pensamento jurídico dos EUA partiu dos escritos de JOHN MILTON e da teoria utilitarista de JOHN 
STUART MILL – segundo a qual a colisão de opiniões conflitantes ampliaria as chances de atingimento da verdade e do esclarecimento 
público – para formular as justificativas da consagração, na Primeira Emenda à Constituição norteamericana, da liberdade de expressão 
(free speech). Coube ao Juiz OLIVER WENDELL HOLMES, da Suprema Corte dos EUA, no voto dissidente proferido no célebre 
caso Abrams v. United States (250 US 616), afirmar que ‘o melhor teste de veracidade é o poder de uma ideia de obter aceitação na com-
petição do mercado’ (tradução livre do inglês); não caberia ao Estado, mas à livre circulação (free trade) ou ao livre mercado de ideias (mar-
ketplace of ideas) estabelecer qual ideia deveria prevalecer. Afirmou-se também, segundo NOWAK e ROTUNDA (ob. e loc. cits.) o im-
portante papel da liberdade de expressão no fortalecimento do potencial de contribuição individual ao bem-estar da sociedade e, em especial, 
na realização pessoal do indivíduo. Em outras palavras, o exercício da liberdade de expressão se põe como relevante aspecto da autonomia 
do indivíduo, concebida, numa perspectiva kantiana, como o centro da dignidade da pessoa humana. Cuida-se, impende frisar, não apenas 
da autonomia privada do indivíduo, isto é, da autocondução independente da pessoa segundo seus próprios desígnios (o que decerto envolve 
seu livre juízo pessoal a respeito da legitimidade das prescrições da legislação penal a respeito de questões como o consumo de entorpecentes), 
mas também – e sobretudo – da autonomia pública, assim considerada a sua livre inserção no debate público. Especificamente sobre este 
aspecto, não pode haver dúvida de que a liberdade de expressão é crucial para a participação do cidadão no processo democrático. Outros 
dois fundamentos para a liberdade de expressão, intrinsecamente relacionados com o anterior, são indicados pelos constitucionalistas norte-
americanos. A liberdade de expressão também funciona como mecanismo de controle dos abusos do Estado, uma vez que é tênue a linha di-
visória entre a manifestação de pensamento legítima e aquela inadmissível, de modo que, para proteção do discurso legítimo, é recomendável 
que quaisquer expressões de pensamento sejam livres da repressão estatal. Por fim, a liberdade de expressão funcionaria como uma espécie de 

227



 

 

‘válvula de escape social’. Na formulação do Justice BRANDEIS, da Suprema Corte dos EUA, na concurring opinion proferida no caso 
Whitney v. California, a repressão ao discurso não traz estabilidade pública, antes semeando o ódio e a reação. O discurso proibido não é 
desencorajado, mas escondido, incentivando a conspiração. Todas essas justificativas são claramente aplicáveis ao caso em apreço. Indepen-
dentemente da posição pessoal de cada um a respeito dos benefícios e dos malefícios do consumo de entorpecentes, o tema não pode ser varrido 
para baixo do tapete. É na esfera pública de debates que se alcançará, dialeticamente, o encaminhamento socialmente aceito quanto ao uso 
de drogas, seja ele qual for.” (...) “O que não se pode admitir é a repressão estatal ao livre exercício da manifestação do pensamento, má-
xime em questões tão candentes como a que ora se examina. Restringir manifestações públicas relacionadas com a reformulação da legislação 
penal significa subtrair da sociedade civil a possibilidade de, espontaneamente, eleger os temas que devem ser democraticamente submetidos à 
discussão, conferindo-se ao Estado o despótico papel de organizar a agenda social, definindo o momento e as condições em que as ideias serão 
levadas ao debate. Irrespondível, nesse aspecto, a crítica de OWEN FISS (A Ironia da Liberdade de Expressão: Estado, Regulação e di-
versidade na Esfera Pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 55-57), 
que, forte nas lições de ROBERT POST, assinala com precisão: ‘Ao falar do Estado com mediador, Meiklejohn e Kalven trataram a so-
ciedade como se fosse ela um gigantesco encontro em praça pública. Recentemente o Professor Robert Post insistiu que tal visão repousa em 
última análise em premissas antidemocráticas e criticou esse modo de entender a sociedade. De acordo com Post, enquanto verdadeiros encon-
tros em praça pública ocorrem a partir de um acordo prévio dos participantes sobre a agenda – às vezes de forma implícita ou informal –, 
tal premissa não pode ser adotada em relação à sociedade civil. Na constante conversação que é a sociedade civil, ninguém nem nada está 
completamente descartado ou fora de cogitação. A sociedade civil, argumentou ele, só pode ser pensada como um encontro em praça pública se 
ela também tiver uma agenda, mas o estabelecimento dessa agenda exigiria uma certa medida de ação ditatorial da parte do Estado, restrin-
gindo assim as possibilidades radicalmente democráticas – quase anárquicas – que possam ser cogitadas. Princípios democráticos genuínos, 
segundo Post, exigem que os cidadãos definam a agenda pública e sejam sempre livres para redefini-la. A noção de um encontro em praça 
pública pressupõe de fato uma agenda – deve haver algum parâmetro de relevância –, mas agendas, tanto de encontros em praça pública ou 
de tipos mais metafóricos, não precisam ser estabelecidas pela ação deliberada dos participantes nem impostas por uma força externa, tal 
como o Estado. Elas podem evoluir organicamente. Em sociedades democráticas sempre há uma agenda estruturando a discussão pública – 
uma semana, proliferação nuclear, na semana seguinte, assistência médica –, embora tal agenda não seja definida por um agente ou autori-
dade particular. A sociedade é mais que um encontro em praça pública, e o Estado significativamente mais que um mediador. O Estado é 
também a corporificação de políticas substantivas individualizadas, e aqueles no controle do poder têm um interesse natural em como os de-
bates são resolvidos. Políticos astuciosos podem dizer que estão regulando conteúdo com vistas a enriquecer o debate público e a assegurar que 
o público ouça todos os lados, mas seu propósito pode ser, de fato, determinar o resultado ou promover certas políticas. [...]’ ”, conforme 
p. 15 a 19 do Voto do Min. Luiz Fux na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – nº 187 
(ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 15/06/2011. 

Vide o Art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, Assinada na Conferência Especializada Inte-
ramericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 (Pacto de São José da 
Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 678/1992: “Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda 
pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e 
idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer ou-
tro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabi-
lidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: (a). o respeito aos direitos ou à reputação 
das demais pessoas; ou (b). a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restrin-
gir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de fre-
qüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obs-
tar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusi-
vo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.”. 

“The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, 
under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the 
individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far 
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greater than could be inflicted by mere bodily injury.”, conforme o clássico artigo “The Right to Privacy”, por Samuel D. War-
ren e Louis D. Brandeis, publicado em Harvard Law Review, v. 4, n. 5, dez. 15, 1890, p. 193-220. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/1321160?origin=JSTOR-pdf. Acesso em 24 de outubro de 2017. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística2 em qualquer veículo de comunicação social, observado3 o 
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV4. 5 

(2) Art. 220, § 1º (liberdade de informação jornalística): 
Sobre tipos de conteúdos jornalísticos, vide “Gêneros e formatos jornalísticos: um modelo classificatório”, por José 
Marques de Melo e Francisco de Assis, p.39, in: Intercom - Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v.39, 
n.1, jan./abr. 2016, disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/view/2354/1949, acesso em 
05/10/2016: “Formato jornalístico, em decorrência, é o feitio de construção da informação transmitida pela Mídia, por meio do qual a 
mensagem da atualidade preenche funções sociais legitimadas pela conjuntura histórica em cada sociedade nacional. Essa construção se dá 
em comum acordo com as normatizações que estabelecem parâmetros estruturais para cada forma, os quais incluem aspectos textuais e, 
também, procedimentos e particularidades relacionados ao modus operandi de cada unidade. Na ‘Classificação Marques de Melo’, prova-
velmente uma das mais difundidas no Brasil – e que se fundamenta ‘em observações empíricas do jornalismo brasileiro no quinquênio 
2002-2007’ (MARQUES DE MELO, Jornalismo: compreensão e reinvenção. São Paulo: Saraiva, 2009) –, a distribuição dos forma-
tos é assim sugerida: 1. Gênero informativo. 1.1. Nota. 1.2. Notícia. 1.3. Reportagem. 1.4. Entrevista. 2. Gênero opinativo. 2.1. Edito-
rial. 2.2. Comentário. 2.3. Artigo. 2.4. Resenha. 2.5. Coluna. 2.6. Caricatura. 2.7. Carta. 2.8. Crônica. 3. Gênero interpretativo. 3.1. 
Análise. 3.2. Perfil. 3.3. Enquete. 3.4. Cronologia. 3.5. Dossiê. 4. Gênero diversional. 4.1. História de interesse humano. 4.2. História 
colorida. 5. Gênero utilitário. 5.1. Indicador. 5.2. Cotação. 5.3. Roteiro. 5.4. Serviço.”. 

Sobre atividade econômica de comunicação social, vide “Comunicação social na ordem econômica constitucional” por Ricardo 
Antônio Lucas Camargo: Contudo, desvanece-se a suspeita quando se verifica que a capacidade de artificialmente con-
figurar o cenário em que se movem os agentes econômicos traduz o próprio núcleo do conceito de ‘poder econômi-
co’. A configuração artificial nada mais é do que a ‘manipulação’ das circunstâncias em que se vive, com o que o vocá-
bulo pode ser perfeitamente utilizado, em relação à atuação das empresas de comunicação social – como o é em face 
de qualquer empresa – sem que se possa falar em uma conotação pejorativa.” (...) “Ou seja, mesmo a ‘manipulação’, 
tão discutida a ponto de se converter em verdadeiro bordão, pode ser francamente explicada como estratégia de criar e 
manter cativo o público receptor. Chega-se até a criação artificial de ‘necessidades’, à mudança ou implantação de há-
bitos, dos quais não se excluem o próprio vício e os comportamentos sociais indesejáveis. O êxito nessa estratégia, o 
de estabelecer uma situação de ‘procura viscosa’, torna-se, no caso, o principal indicador do êxito da atividade no mer-
cado, vez que o conceito de ‘elasticidade da demanda’ teria pouca aplicação onde o preço vem a ter reduzida influência 
na decisão de buscar produtos como os ofertados pelas empresas dedicadas à atividade de comunicação social.”. [In: 
Revista brasileira de estudos políticos, n. 106, p. 241-262, jan./jun. 2013. Disponível em: 
<https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/P.0034-7191.2013v106p241/218>. Acesso em 20 
de abr. 2018.  

(3) Art. 220, § 1º (liberdade de qualquer veículo de comunicação social): 
Sobre as limitações constitucionais à liberdade de expressão, vide a ADPF nº 130/DF. Embora declarada não re-
cebida a Lei 5250/67 (Lei de Imprensa), pela Constituição Federal, o tribunal admite a edição de lei federal sobre a 
matéria, como constatou o Min. Gilmar Mendes: “Mas já estou, de qualquer forma, quase feliz, diante das múlti-
plas ressalvas que se fizeram, que certamente vão se manifestar na lavratura do acórdão e que podem ajudar na in-
terpretação quanto, por exemplo, à possibilidade de disciplina da matéria por lei, porque, do contrário, poderiamos 
ter realmente um quadro de anomia.” (...) “depois especialmente das explicitações e fundamentos diversos dos vo-
tos quanto à posição inicialmente adotada pelo Ministro Carlos Britto, eu me sinto um tanto quanto confortado, 
porque, claro, creio que todos os Ministros que votaram não subscreveram a tese de que não haveria possibilidade 
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de disciplina legal sobre a matéria, pelo que eu depreendí de todos os pronunciamentos, inclusive do enfático pro-
nunciamento agora trazido pelo Ministro Celso de Mello, a partir do voto, na assentada de hoje, do Ministro Me-
nezes Direito.” [ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - 
PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 289-291]. 

(4) Art. 220, § 1º (b):  
Conforme artigos 5º (incisos IV, V, IX, X e XIV):  
“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes:  
(...) 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  
(...)  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença;  
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  
(...)  
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;”.  

 
(5) Art. 220, § 1º: 

O Plenário do STF julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF 
(ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada em 
10/06/2015, proposta para questionar os arts. 20 e 21 do Código Civil “para dar interpretação conforme à Constituição aos ar-
tigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 
literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
de pessoas falecidas).”. O julgamento foi precedido de audiência pública, cujos vídeos estão disponíveis em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47snMTqOO3vtRdit5BeN6QVj, acesso em 25/10/2007. Para a 
Relatora: “Este é um julgamento sobre o direito à palavra e a liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silêncio humano. Às vezes desu-
mano. Por isso, a Constituição da República e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, garantem co-
mo núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz essencialmente pela palavra.” (...) “Na ciranda de roda da mi-
nha infância, alguém ficava no centro gritando: ‘cala a boca já morreu, quem manda em minha boca sou eu’. O tempo ensinou-me que era 
uma musiquinha, não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem, por direito, não é senhor do 
seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “A Constituição da República declara fundamental a liberdade de pensamen-
to e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica e cultural. Também garante a inviolabilidade da intimidade (a essência res-
guardada de cada um), da privacidade (o que não se pretende viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem recai a escolha), da 
honra (que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam as ações de cada um e fazem a pessoa reconhecida, para o 
que se precisa da liberdade) e da imagem (construída a partir da livre escolha do que se quer ser). Se houver ofensa – o que pode acontecer, 
pelas características humanas –, o autor haverá de responder por essa transgressão, na forma constitucionalmente traçada, pela indenização 
reparadora ou outra forma prevista em lei.” (...) “O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os arts. 20 e 21 
do Código Civil, para os quais se pede interpretação conforme à Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias 
ou audiovisuais independentemente da autorização prévia, somente podem ser tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema ju-
rídico se afastada aquela exigência para o tema específico. Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é 
experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indeniza-
ção a ser fixada segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a 
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Constituição, amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.” (...) “Por isso, considerando que: a) a 
Constituição da República assegura como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade inte-
lectual, artística, literária, científica, cultural; b) a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreen-
de o direito de informar, de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica, para o que a biografia compõe fonte inarre-
dável e fecunda; c) a Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Es-
tado ou por particular sobre o direito de outrem; d) a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra 
e da dignidade da pessoa, estabelecendo a consequência do descumprimento dessa norma pela definição da reparação de contrariedade a ela 
por indenização a ser definida; e e) norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que 
sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente 
permitida, o que impõe se busque a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder persistir 
no sistema jurídico; Voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme à 
Constituição da República aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, a) em consonância com os direitos fundamentais 
à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biogra-
fada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária autori-
zação de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas);” (...) “Quem, por direito, não é senhor 
do seu dizer não se pode dizer senhor de qualquer direito.” (...) “Atualmente, doutrina e jurisprudência reconhecem que a eficácia dos direi-
tos fundamentais espraia-se nas relações entre particulares. Diversamente dos primeiros momentos do Estado moderno, no qual, sendo o ente 
estatal o principal agressor a direitos fundamentais, contra ele se opunham as normas garantidoras desses direitos, hoje não é permitido pen-
sar que somente o Estado é fonte de ofensa ao acervo jurídico essencial de alguém. O particular não pode se substituir ao Estado na condi-
ção de deter o poder sobre outro a ponto de cercear ou anular direitos fundamentais.” (...) “Por isso a eficácia dos direitos fundamentais é ti-
da como extensiva ao Estado e também aos particulares, que não podem atuar em desrespeito às garantias estabelecidas pelo sistema consti-
tucional.” (...) “67. A biografia autorizada não está proibida. A não autorizada também não. Não se há de imaginar, porém, que a me-
mória seja perfeita. A memória é enganosa. A autobiografia é imperfeita. Põe o olho no coração e a voz no ouvido. E não se escuta o que 
não é de agrado.” (...) “A pesquisa histórica depende das biografias. É da vida e com as vidas que se estruturam as sociedades. Sociedade é 
todo composto de vidas singulares, mas que se erguem como esteios estruturadores das instituições e construtores de catedrais e capelas de gen-
tes, ideias e costumes.” (...) “A autorização prevista na legislação civilista talvez tenha sido pretensão de se constituir em proteção jurídica 
asseguradora da inviolabilidade constitucionalmente prevista e sem a qual o rol de direitos fundamentais não tem plena eficácia relativamen-
te ao Estado e aos particulares. Não há, entretanto, como compatibilizar o que o direito garante como liberdade, assegurando a plena ex-
pressão, proibindo expressa e taxativamente qualquer forma de censura, definindo como direito fundamental a inviolabilidade da intimida-
de, da privacidade, da honra e da privacidade e, para descumprimento dessa norma, prescrevendo a forma indenizatória de reparação, e 
norma de hierarquia inferior pela qual fixada regra para o exercício dessa liberdade, iniciando-se com a ressalva ‘salvo se autorizadas’.” 
(...) “69. Nem se afirme alterar a interpretação do direito a circunstância de a proteção da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, 
da honra e da imagem ser agravada pela circunstância de se buscarem fins comerciais com a comercialização da obra biográfica. Escreve-se 
para ser lido. E livro é produto de comércio. Logo, o que se está a obtemperar não é importante para o deslinde da questão relativa à inter-
pretação da matéria. O mesmo dá-se com a obra audiovisual. Produção cinematográfica é comercializável. E comércio faz-se com paga pela 
prestação do serviço. Corre-se o risco de haver abusos, de se produzirem escritos ou obras audiovisuais para divulgação com o intuito exclusi-
vo de se obterem ganhos espúrios pela amostragem da vida de pessoas com detalhes que não guardam qualquer traço de interesse público.” 
(...) “Pode-se afirmar que o mal tem mais força de ser acreditado. Se o homem prefere acreditar no pior, não há remédio para crenças tais. 
Faço direito, não faço milagre.” (...) “74. A Constituição da República assegura as liberdades de maneira ampla. Não pode ser anulada 
por outra norma constitucional, por emenda tendente a abolir direitos fundamentais (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hie-
rarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, a in-
violabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem.”.  O Min. Luís Roberto Barroso, louvado por sua mani-
festação, pelos Mins. Luiz Fux, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, asseverou: “14. Este lugar privilegiado que a ex-
pressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua 
proteção, entre os quais se destacam cinco principais. O primeiro diz respeito à função essencial que a liberdade de expressão desempenha 
para a democracia. De fato, o amplo fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito constituem pré-requisitos 
indispensáveis para a tomada de decisões pela coletividade e para o autogoverno democrático. A segunda justificação é a própria dignidade 
humana. A possibilidade de os indivíduos exprimirem de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, assim como de terem 
acesso às ideias, preferências e visões de mundo dos demais é essencial ao livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização 
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existencial dos indivíduos, consistindo, assim, em uma emanação da sua dignidade. 15. Uma terceira função atribuída à livre discussão e 
contraposição de ideias é o processo coletivo de busca da verdade. De acordo com essa concepção, toda intervenção no sentido de silenciar uma 
opinião, ainda que ruim ou incorreta, seria perniciosa, pois é na colisão com opiniões erradas que é possível reconhecer a ‘verdade’ ou as me-
lhores posições. O quarto fundamento da proteção privilegiada da liberdade de expressão está atrelada à sua função instrumental para o 
exercício e o pleno gozo dos demais direitos fundamentais. A quinta e última justificação teórica se refere à preservação da cultura e história 
da sociedade. As liberdades comunicativas constituem claramente uma condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a forma-
ção e preservação do patrimônio cultural de uma nação. 16. Por fim, além dos fundamentos filosóficos, há uma importante razão de ordem 
histórica para a atribuição de uma posição preferencial às liberdades expressivas: o temor da censura.” (...) “44. Por fim, uma vez que as 
informações sejam obtidas por meio lícito e sejam verdadeiras (ou não sabidamente falsas), não haveria ilicitude na divulgação, tampouco de-
ver de compensar por um suposto uso comercial da ‘imagem’ alheia. Não parece que o conhecimento sobre determinados eventos da vida de 
uma pessoa seja um patrimônio suscetível de apropriação privada. Embora esse conhecimento possa ser vertido em uma obra de interesse co-
mercial, isso não significa que a pessoa retratada seja dona da sua notoriedade.”. Disse a Min. Rosa Weber: “A sujeição da publicação 
de obra de caráter biográfico à prévia autorização ou licença da pessoa biografada e de outras pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de 
seus familiares no caso de pessoas falecidas) aniquila a proteção às liberdades de manifestação do pensamento, de expressão da atividade in-
telectual, artística e científica e de informação, golpeadas em seu núcleo essencial. Tais liberdades, de um lado, e a autorização ou licença, de 
outro, são conceitos excludentes. A Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberda-
des de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a licença e a censura prévias, que atuem no sentido 
de delinear o seu conteúdo. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. 
Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes ‘não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. […] O fato de a publicação adotar 
uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante. […] Os tribunais não devem ignorar o fato 
de que, se os jornais não publicarem informações em que o público está interessado, haverá menos jornais publicados, o que não atenderá ao 
interesse público.’”. (...) “Além de inconstitucional, a exegese dos arts. 20 e 21 do Código Civil segundo a qual é vedada a publicação sem 
autorização do biografado ou de seus familiares, é exemplo do tipo de regra que direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, 
manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida.”. O Min. Dias Toffoli, 
lembrando seu voto na ADI 2404 (Classificação Indicativa), afirmou: “Veja-se, pois, que a exigência, de forma geral e abstra-
ta, de autorização do biografado para a publicação de obra biográfica traria uma série de consequências negativas para a produção biográfi-
ca no Brasil, interferindo não só na quantidade de obras dessa natureza circulando no mercado, as quais possuem inegável valor histórico e 
cultural, como na fidedignidade desses relatos. Ora, o pleno desenvolvimento da democracia pressupõe a liberdade de manifestação de pensa-
mento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, como forma de viabilizar a manutenção de uma socieda-
de plural, na qual diferentes ideais e opiniões, muitas delas absolutamente antagônicas, possam tomar parte no debate público, atuando na 
formação de dissensos, os quais são da essência do regime democrático. É o que observa Guilherme Gouvêa Pícolo, ao se referir a um estado 
democrático de direito ideal: ‘A política, num Estado Democrático de Direito ideal, é uma construção possível apenas pela articulação inter-
humana, pavimentada por meio de um processo sucessivo de proposições e debates, que levam ao confronto de valores, e mais adiante, à jus-
taposição ou harmonização dos interesses a serem impressos por instrumentos legítimos de poder. A crítica e a oposição, livremente externa-
das, são pré-requisitos do pluralismo político, baluarte do jogo democrático e fundamento do raciocínio dialético’ (PÍCOLO, Guilherme 
Gouvêa. Direito de Livre Expressão vs Direito à honra, vida privada e intimidade. Ciência Jurídica ad Literas et Verba. Ano XXVII, 
vol. 179, set./out. 2014).”. 

Sobre a possibilidade de deferimento de cautelares judiciais para garantia desses direitos ante à liberdade de expressao, 
vide a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 869-2-DF (ADI 869), Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ 04/06/04. Para o Relator: “Na verdade, no próprio contexto das normas limitadoras do direito à manifestação, e, mais 
precisamente, do direito à informação jornalística, acha-se implícita a cláusula do pronto exercício do poder de polícia, inerente ao Estado, 
para prevenir a consumação de abusos e ilicitudes verificáveis de pronto e de maneira inconfundível. É o que ocorre, mais especificamente, di-
ante da prática de ilícitos, não apenas de ordem criminal, mas também de natureza eleitoral, para citar apenas dois exemplos, o último ver-
sando matéria em voga no corrente ano, quando se realizarão as eleições gerais.”. O Min. Sydney Sanches questionou: “Sr. Presiden-
te, estava eu, durante os debates, imaginando a hipótese de uma Rede de Televisão, depois de divulgar fatos imputados a menores infratores, 
focalizando-os e identificando-os, anunciar que, noutro horário, iria repetir a divulgação, em ‘video tape’. Poderia, ou não, ser obstada a re-
produção do grograma, no interesse da proteção do nome e da imagem do menor?” respondendo o Min. Neri Da Silveira: “Meu voto 
acompanha, também, o do ilustre Ministro-Relator, com os acréscimos trazidos no voto do Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, mas destacan-
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do, por igual, o que acabou de referir o ilustre Ministro Moreira Alves. Embora não seja matéria especificamente posta aqui, porque o 
anúncio da publicação, no dia seguinte, de uma determinada matéria que envolve menores, de forma contrária a lei, essa matéria pode ser 
reparada, preventivamente, por via de cautelar.”. 

“21. Não menos certo, porém, que essa diferenciação entre mídia impressa e mídia radiodifusora e televisiva (eletrôni-
ca, dissemos) atende à consideração de que somente as duas últimas é que são constitucionalmente tipificadas como 
serviços públicos, próprios da União Federal. Serviços públicos sempre titularizados pela União, frise-se, porém com-
plementarmente prestados pela iniciativa privada, mediante contratos de concessão, ou permissão, tanto quanto por 
ato unilateral e precário de autorização. É como está na alínea a do inciso XI do art. 21 da nossa Lei Fundamental, em 
combinação com a cabeça do art. 223 da mesma Carta Magna, a saber:” (...) “22. Já a mídia impressa, além de se cons-
tituir em sistema de atividades e conjunto de empresas tipicamente privadas, ‘independe de licença da autoridade’ 
quanto à sua ‘publicação’ (§ 5º do artigo constitucional de nº 220). Dando-se, no entanto, que todas elas (mídia escrita 
e mídia eletrônica) passam a compor ‘as atividades’ e ‘Os meios de comunicação social’ ainda há pouco referidos como 
objeto de normação do § 5º do art. 220 da CF, mais os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 222). Meios de comunicação social ou 
simplesmente ‘empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens’, segundo a linguagem do § lº do 
art. 222 da mesma Lei Fundamental brasileira. 23. Numa frase, estamos a lidar com atividades e meios ou empresas de 
comunicação social que, no seu conjunto, encerram o estratégico setor da imprensa livre em nosso País. Ficando de 
fora do conceito de imprensa, contudo, por absoluta falta de previsão constitucional, a chamada ‘Rede Mundial de 
Computadores - INTERNET’.”, cf. voto do Rel. Min. Carlos Britto, na ADPF 130/DF. Pleno STF, Argte. Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 26-27. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura6 de natureza política, ideológica e artística.7 

(6) Art. 220, § 2º (censura): 
É constitucional a proibição do art. 70 da Lei Nº 8713/93, dirigida às emissoras de rádio e televisão, para impedir a 
transmissão de programas em que candidatos a cargos eletivos sejam apresentadores ou comentaristas, bem como de 
programas cujo nome seja o nome do candidato a cargo eletivo, conforme MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DI-
RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1062-0 DF, relator: Ministro Sydney Sanches, reqte.: Partido da 
Frente Liberal – PFL, Tribunal Pleno do STF, data de julgamento: 25/05/1994, publicação: DJ 01-07-1994: “14. Não 
se trata ai de mais uma condição de elegibilidade, imposta pela lei ordinária, nem de mais uma hipótese de inelegibilidade, por ela criada. 
15. Cuida-se, na verdade, de norma destinada a impedir que, durante a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, o candidato, apresen-
tador ou comentarista de programa veiculado por esses meios de comunicação com o público, se coloque, nesse ponto, era posição de nítida 
vantagem em relação aos candidatos, que só terão acesso ao público, por esses meios, nos horários e com as restrições a que se referem as 
normas especificas da mesma Lei nº 8.713/93 (artigos 59 a 62, 66 e seguintes). 16. Visam, em substância, as normas impugnadas, a 
evitar a quebra do princípio da isonomia entre candidatos a um mesmo pleito. 17. E não pode haver dúvida a respeito da grande vantagem 
que têm os candidatos, não restritos aos horários gratuitos, pela comunicação, que o exercício da profissão, de apresentador de programa de 
rádio e televisão, lhes propicia, diante do grande público.” (...) “20. Enfim, foi para atender à necessidade de um tratamento igualitário en-
tre os candidatos, que as normas impugnadas impuseram o afastamento daqueles que, por outra forma, poderiam alcançar horários de co-
municação muito mais amplos, diante dos eleitores, ou seja, dos rádio-ouvintes e tele-expectadores. 21. Não vejo manifesto, em tais normas, 
o vício de inconstitucionalidade formal ou material, senão, a um primeiro exame, observância de princípio da isonomia, entre candidatos, 
durante a campanha eleitoral, pelo rádio e pela televisão. 22. Também não me parece violado, pelas normas em questão, o disposto no inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal, segundo o qual ‘é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica-
ções profissionais que a lei estabelecer. ’ 23. As normas referidas não impedem o exercício do trabalho. Apenas impedem que, pelo exercício 
do trabalho, se quebre o princípio da igualdade entre os candidatos a um mesmo pleito.”. 

Sobre o conceito de censura, vide o voto da Rel. Min. Cármen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4.815-DF (ADI 4815), Rel. Min. Cármen Lúcia, Reqte. Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, julgada 
procedente, por unanimidade, pelo Plenário do STF, em 10/06/2015: “29. Censura é forma de controle da informação: al-
guém, não o autor do pensamento e do que quer se expressar, impede a produção, a circulação ou a divulgação do pensamento ou, se obra 
artística, do sentimento. Controla-se a palavra ou a forma de expressão do outro. Pode-se afirmar que se controla o outro. Alguém – o cen-

233



 

 

sor – faz-se senhor não apenas da expressão do pensamento ou do sentimento de alguém, mas também – o que é mais – controla o acervo de 
informação que se pode passar a outros.”. (...) “32. A cultura do politicamente correto, expressão adotada desde a década de 80 do séc. 
XX, significando políticas tendentes a tornar a linguagem neutra para se evitar ofensa a pessoas ou grupos sociais discriminados historica-
mente, também vem sendo levada ao paroxismo, passando a constituir forma de censura da expressão. Adotam-se formas de censura implí-
cita e particular, exercida de forma a tolher ou a esvaziar o direito à liberdade de expressão. Com o politicamente correto, adotam-se formas 
de censura que mitigam ou dificultam o pluralismo ao qual a liberdade pessoal conduz, porque a censura, estatal ou particular, introduz o 
medo de não ser bem acolhido no grupo social. O medo e a vergonha fragilizam o ser humano em sua dignidade. Sem dignidade, não se res-
guarda a identidade, que faz cada ser único em sua humanidade insubstituível. Não se banem apenas ideias e pessoas. A censura cala a 
pessoa, a alma, a alegria, o sonho que se põe em expressão para se tornar ideia, que se pode converter em ação, que se pode tornar destino. 
Do Índex da Igreja Católica ao McCartismo nos Estados Unidos, de Giordano Bruno ao affaire Charlie Hebdo, dois são os atributos da 
censura estatal ou particular: a intolerância à diferença e à sobranceria de uma em relação à outra pessoa, sobre a qual se pretende exercer o 
poder. 33. Conjugada com o direito à liberdade de expressão, a vedação a qualquer forma de censura exsurge como corolário lógico e impera-
tivo.”.  

(7) Art. 220, § 2º: 
Sobre a Classificação Indicativa, vide: Portaria MJ nº 264, de 9 de fevereiro de 2007 - Regulamenta os procedi-
mentos e divulgação da classificação indicativa dos programas, filmes e qualquer obra audiovisual exibidos pelas 
emissoras de televisão; Portaria MJ nº 1.100, de 14 de julho de 2006 - critérios e procedimentos da Classificação 
Indicativa de obras audiovisuais destinadas a CINEMA, VÍDEO, DVD e congêneres; Portaria SNJ nº 08, de 6 
de julho de 2006 - aprova o Manual da Nova Classificação Indicativa do Ministério da Justiça; Lei nº 10.359, de 
27 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão conterem disposi-
tivo que possibilite o bloqueio temporário da recepção de programação inadequada; Lei nº 8.069 de 13 de Julho 
de 1990 - Estatuto da criança e do Adolescente. 

 

§ 3º Compete à lei federal: 8 

(8) Art. 220, § 3º: 
“De qualquer modo, o art. 220, §§ 3° e 4°, da Constituição refere-se à regulação de diversões e espetáculos públi-
cos e propagandas comerciais. Não poderiam ser invocados para as produções jornalísticas, ou seja, à informação, 
que poderia ser afetada por esses dispositivos da Lei questioanda.” (...) “No item anterior ficou claro que a Consti-
tuição impôs algumas restrições relativamente a diversões e espetáculos públicos e propagandas comerciais. No 
entanto, essas mesmas restrições não valem para matérias jornalísticas, dado o direito à informação (a este a Cons-
tituição de 1988 preferiu impor como limite os direitos da personalidade, cuja ofensa ensejará a responsabilização 
do autor).”, cf. voto da Min. Carmen Lucia na ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 320. 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar9 so-
bre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em 
que sua apresentação se mostre inadequada; 
(9) Art. 220, § 3º, I (informar): 

Sobre o regime constitucional da Classificação Indicativa, vide a ADI nº 2.404-DF. Seu julgamento foi iniciado em 
30/11/2011, retornando em 05/11/2015, momento em que, impedido Min. Gilmar Mendes, votaram pela inconstitu-
cionalidade os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ayres Britto, e pela procedencia da ação, mediante 
interpretação do art. 254 do E.C.A. conforme a Constituição. [ADI 2.404-DF, Pleno STF, Rel. Min. Dias Toffoli, Re-
qte: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, j. 31/08/2016, DJe 01/08/2017]. 

Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autorizar’ já 
revela, em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a submissão 
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do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença ou autori-
zação estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, exclusivamente, para que a 
União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicati-
vo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Com efeito, para que a União indique 
as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja submetido à classi-
ficação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação ser informada aos telespectadores pelas 
emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União pa-
ra determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar 
uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de transformar a classi-
ficação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classifica-
ção, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, 
contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Consti-
tuição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Constituição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o le-
gislador federal a regular as diversões e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a na-
tureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não 
é compatível com o desígnio constitucional conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou 
a impor penalidade de caráter administrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Consti-
tuição de 1988 utilizou, igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocá-
bulo ‘indicativo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). 
Como então defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de 
obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior 
conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que proíba, 
vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de classificação das 
diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permissão ou autorização 
administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas etárias e horários a que 
não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. (...) “Ou, nas palavras de José 
Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu sentir, a expressão impugnada incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade de submissão da programação de rádio e de 
televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classificação indicativa, no sentido de informar a faixa 
etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da 
programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, 
mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de puni-
ção. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pe-
na de pagamento de multa e até de suspensão temporária da programação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de 
proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao 
sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da Repúbli-
ca.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a pre-
sença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. 
Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem ju-
rídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. 
Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falí-
veis, tanto quanto às emissoras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às de-
ficiências nacionais dos censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. 
Min. Dias Toffoli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o 
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Min. Ayres Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: 
‘IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o 
Poder Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não se-
ja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, conver-
ter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; 
que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público simplesmente se ma-
nifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é re-
comendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela entraria numa grosseira contra-
dição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de con-
teúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualizadamente, já se fala em termos jurídicos 
indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Constituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liber-
dade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, 
reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de impren-
sa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o 
completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmata-
do.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente 
Relator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à 
família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa 
de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: 
“No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pessoa 
e da família quanto aos programas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I e 
IV, da Carta Federal, ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os mei-
os conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o 
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão 
expostos os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que po-
de ser e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da cida-
dania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prer-
rogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de prote-
ger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o Ministério da 
Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque 
não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que 
afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os de viés erótico ou violento, 
transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio de celulares, de jornais, 
de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de zelar pela educação 
dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Estado cumpre o dever de proteção das crian-
ças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e zela para que essa informação seja alcançada 
pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir o grau de exposição aos conteúdos publi-
camente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede mundial de computadores, de con-
trole inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão 
submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se 
pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 
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II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações10 de rádio e televisão que contrariem o dis-
posto no art. 22111, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.  
(10) Art. 220, § 3º, II: 

Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autorizar’ já 
revela, em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a submissão 
do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença ou autori-
zação estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, exclusivamente, para que a 
União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicati-
vo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Com efeito, para que a União indique 
as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja submetido à classi-
ficação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação ser informada aos telespectadores pelas 
emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União pa-
ra determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar 
uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de transformar a classi-
ficação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classifica-
ção, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, 
contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Consti-
tuição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Constituição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o le-
gislador federal a regular as diversões e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a na-
tureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não 
é compatível com o desígnio constitucional conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou 
a impor penalidade de caráter administrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Consti-
tuição de 1988 utilizou, igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocá-
bulo ‘indicativo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). 
Como então defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de 
obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior 
conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que proíba, 
vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de classificação das 
diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permissão ou autorização 
administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas etárias e horários a que 
não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. (...) “Ou, nas palavras de José 
Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu sentir, a expressão impugnada incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade de submissão da programação de rádio e de 
televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classificação indicativa, no sentido de informar a faixa 
etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da 
programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, 
mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de puni-
ção. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pe-
na de pagamento de multa e até de suspensão temporária da programação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de 
proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao 
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sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da Repúbli-
ca.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a pre-
sença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. 
Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem ju-
rídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. 
Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falí-
veis, tanto quanto às emissoras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às de-
ficiências nacionais dos censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. 
Min. Dias Toffoli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o 
Min. Ayres Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: 
‘IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o 
Poder Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não se-
ja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, conver-
ter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; 
que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público simplesmente se ma-
nifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é re-
comendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela entraria numa grosseira contra-
dição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de con-
teúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualizadamente, já se fala em termos jurídicos 
indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Constituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liber-
dade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, 
reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de impren-
sa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o 
completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmata-
do.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente 
Relator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à 
família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa 
de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: 
“No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pessoa 
e da família quanto aos programas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I e 
IV, da Carta Federal, ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os mei-
os conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o 
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão 
expostos os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que po-
de ser e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da cida-
dania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prer-
rogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de prote-
ger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o Ministério da 
Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque 
não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que 
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afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os de viés erótico ou violento, 
transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio de celulares, de jornais, 
de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de zelar pela educação 
dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Estado cumpre o dever de proteção das crian-
ças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e zela para que essa informação seja alcançada 
pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir o grau de exposição aos conteúdos publi-
camente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede mundial de computadores, de con-
trole inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão 
submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se 
pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 

“Canotilho, em obra conjunta com Jónatas Machado, destaca a liberdade de programação como uma das dimensões 
da liberdade de expressão em sentido amplo, sendo essencial para a construção e a consolidação de uma esfera de dis-
curso público qualificada. Segundo explicitam: ‘A mesma [liberdade de programação] implica a possibilidade de con-
formação autônoma, pelo operador, de uma seqüência planeada e ordenada de conteúdos publicísticos de natureza óp-
tica e acústica, com vista à sua difusão dirigida ao público, entendido este como uma grandeza publicística integrando 
diferentes subpúblicos com interesses, valores, gostos e sensibilidades diferentes. Sendo as liberdade de comunicação 
compreendidas com um âmbito normativo alargado, como deve suceder com a generalidade dos direitos, liberdade e 
garantias, o princípio da liberdade de programação preclude a tentativa de imposição de constrições conceituais à 
mesma, também aqui valendo o clássico aforismo, tão caro à doutrina e à jurisprudência constitucionais, segundo o 
qual ‘liberdade definida, é liberdade perdida’ (liberty defined is liberty lost). A liberdade de programação preclude todas 
as interferências estaduais, directas eou indirectas, ostensivas e subtis, oficiais e não oficiais, na selecção e conformação 
do conteúdo da programação em geral ou de um programa em particular. No que diz directamente respeito à progra-
mação no seio dos operadores privados de radiodifusão, a doutrina sublinha que a actividade em análise deve perma-
necer uma tarefa essencialmente autónoma e livre de interferências dos poderes públicos. Na verdade, a doutrina nota 
que a liberdade de expressão tem vindo a ser mobilizada para impedir e dificultar qualquer esforço governamental para 
restringir o conteúdo dos programas de entretenimento, mesmo quando contenham cenas de sexo e violência ou res-
trições à privacidade e à reputação. (…) De acordo com uma concepção alargada do âmbito normativo dos direitos à 
liberdade de expressão e de radiodifusão, a liberdade de programação deve abranger a possibilidade de emitir qualquer 
programa, independentemente do seu conteúdo ou da sua qualidade, sendo essa matéria reserva da empresa de radio-
difusão. Subjacente a esta reserva de actividade televisiva, ou reserva de empresa de radiodifusão, está a garantia da li-
berdade de conformação da programação dos operadores e o princípio da liberdade perante o Estado, em matéria de 
comunicação social. (...) A Administração ou qualquer outro órgão do poder público não pode ‘impedir, condicionar 
ou impor a difusão de quaisquer programas’, sem prejuízo de decisão judicial nesse sentido em termos legal e constitu-
cionalmente fundamentados’ (‘Reality Shows’ e liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 
28/32).”, conforme pag. 7 do voto do Rel. Min. Dias Toffoli, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE nº 2.404, reqte. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por 
maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tendo por objeto 
do art. 254 da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

(11) Art. 220, § 3º, II: 
Vide o art. 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069/90): “Art. 254. Transmitir, através de 
rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: Pena - multa de vinte a cem salários 
de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por 
até dois dias.”. 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos12 
e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, 
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e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu 
uso.13  
(12) Art. 220, § 4º (medicamentos): 

“No entanto, como bem asseverou o Ministério Público Federal em seu parecer, não é o que ocorre. ‘Como bem 
demonstrado e fundamentada, a questionada Resolução abrange a proibição de brinde (art. 5º); inserção de adver-
tência ‘nome comercial’ do produto (art. 23); formatação da referida advertência (art. 24); distribuição de amostras 
grátis (art. 33); e mensagem retificadora (arts. 48 a 50). ’. Todos esses exemplos estão em desacordo com os limites 
fixados na mencionada lei e, portanto, não podem, a pretexto de regulamentá-la ou de constituir o direito de fisca-
lização, transbordar a matéria legal pela criação de regras que a lei não previu.”. (...) “As agencias reguladoras exer-
cem o poder normativo técnico que lhes é atribuído pela legislação específica, no caso da Anvisa, tem-se a Lei n. 
9.782/99 a qual delimita as suas competências e suas atribuições. A referida Lei permite à Anvisa desenvolver re-
soluções normativas com o escopo de promover a proteção da saúde da população por meio de normatizações, 
controle e fiscalização de produtos, substancias e serviços de interesse para a saúde.”. (...) “Assim, não obstante, a 
Autarquia possuir inegável poder de polícia para fiscalizar as empresas no que diz respeito à vigilância sanitária e, 
igualmente, editar atos normativos a fim de regulamentar atuações e procedimentos, não poderia criar impedimen-
tos à propaganda e publicidade de produtos de forma como o fez, sob pena de usurpar competência dos agentes 
políticos que detém o poder de legislar. Além disso, importa realçar que a matéria em questão, mediante provoca-
ção do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, foi objeto de específico exame por 
parte da AGU, tendo sido exarada a Nota nº 1-ORJ/GAB/AGU-2009, aprovada pelo Advogado-Geral da União, 
no qual se posiciona pela suspensão da vigência da resolução ou, mesmo, sua pura revogação, tendo em vista a ex-
trapolação dos limites legais.”, conforme APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.34.00.018803-2/DF, Rel. Desembarga-
dor Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma do TRF da 1ª Região, apelante: ABIMIP - Associação Brasileira 
da Industria de Medicamentos Isentos de Prescrição, apelante: Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA, julgado em 12/06/2017. 

 
(13) Art. 220, § 4º: 

“De qualquer modo, o art. 220, §§ 3° e 4°, da Constituição refere-se à regulação de diversões e espetáculos públicos e 
propagandas comerciais. Não poderiam ser invocados para as produções jornalísticas, ou seja, à informação, que pode-
ria ser afetada por esses dispositivos da Lei questioanda.” (...) “No item anterior ficou claro que a Constituição impôs 
algumas restrições relativamente a diversões e espetáculos públicos e propagandas comerciais. No entanto, essas mes-
mas restrições não valem para matérias jornalísticas, dado o direito à informação (a este a Constituição de 1988 prefe-
riu impor como limite os direitos da personalidade, cuja ofensa ensejará a responsabilização do autor).”, cf. voto da 
Min. Carmen Lucia na ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - 
PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 320. 

Vide a LEI Nº 9.294/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoó-
licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 

Para efeito de cumprimento do comando constitucional de “restrições legais” à propaganda, a auto-regulação pelo 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR é considerada como tal pelo STF: “13. O Advoga-
do-Geral da União também se manifestou sobre a ausência de omissão a ser declarada nessa via processual:” (...) “Quando referido projeto 
legislativo fora submetido à deliberação do Plenário do Senado Federal, o respectivo Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, posicionara-
se contrariamente à distinção entre bebidas de alto ou baixo teores alcoólicos, tendo apresentado um substitutivo no qual se excluía o pará-
grafo único do artigo 1º, em que se fazia tal diferenciação. No entanto, esse substitutivo foi rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado, uma vez que ele modificaria ‘regras já estabelecidas e aceitas por toda a sociedade como o Código Nacional de Auto Regulamenta-
ção Publicitária -CONAR, além de desprezar três anos de discussão da matéria com entidades da sociedade civil’ (fl. 8 das informações do 
Senado Federal).” (...) “14. A constatação de ter sido a matéria amplamente debatida durante sete anos nos quais o Projeto de Lei n. 
4.556/1989 tramitou nas Casas do Congresso Nacional é também demonstrada pela aprovação, pelo Poder Legislativo, do Decreto n. 
2.018/1996 (regulamentador da Lei n. 9.294/1996), seguida pela instituição da Política Nacional sobre o Álcool, pela qual se dispõe 

240

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L9294.htm


 

 

sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool e respectiva associação com a violência e criminalidade, aprovada pelo Decreto n. 
6.117/2007 e complementada pela regulamentação e fiscalização implementadas pelo CONAR. Consta do Anexo A do Código Brasi-
leiro de Autorregulamentação Publicitária:” (seguem-se 17 paginas de transcrição das normas do CONAR). “15. Não se de-
monstra, pois, omissão inconstitucional na espécie.” (...) “17. Sem desconsiderar os relevantes argumentos de cunho social trazidos pelo Au-
tor, relativos à saúde pública e à proteção da família, a análise dos dados constantes da norma vigente e mesmo do elemento histórico (não o 
melhor critério de interpretação, mas de se aproveitar como fator demonstrativo da ação legislativa, a deitar por terra a afirmativa de omis-
são do legislador), comprovam que a questão novamente trazida à apreciação do Supremo Tribunal Federal está afeta ao Poder Legislativo, 
no qual foi cuidada segundo a Constituição determina e concluiu ele no exercício legítimo de suas competências. 18. A irresignação do Au-
tor quanto ao critério fixado no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.294/1996 não é suficiente para evidenciar a alegada omissão in-
constitucional. Está demonstrado nos autos ter sido a matéria relativa à propaganda de bebidas alcoólicas objeto de amplos debates em am-
bas as Casas do Poder Legislativo brasileiro, que, no exercício de sua função legislativa, nos sete anos durante os quais tramitou o Projeto 
de Lei n. 4.556/1989, observou as normas do devido processo legislativo e, de forma legítima, aprovou a lei formal exigida pelo art. 220, 
§ 4º, da Constituição da República: Lei n. 9.294/1996.”, conforme AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE POR OMISSÃO nº 22, reqte. Procurador-Geral Da República, relatora Min. Cármen Lúcia, Plenário do STF, 
improcedente a ação por unanimidade, julgado em 22/04/2015. 

Sobre a liberdade de expressão comercial, vide “A liberdade de imprensa e a liberdade na publicidade” por Eugenio 
Bucci e Silvio Nunes Augusto Junior, In: Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, v. 9, n. 24, p.33-48, 2012. 
Bimestral. Disponível em: <http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/235/230>. Acesso em: 23 
abr. 2015. 

É constitucional a lei municipal que restrinja a publicidade, conforme o RE 305.470-SP, Segunda Turma do STF, rel. 
orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, julgado em 18.10.2016. Conforme divulgado no Informati-
vo STF nr. 844: “A Segunda Turma, (...) por maioria, deu provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que declarava 
a inconstitucionalidade da Lei 12.643/1998 do Município de São Paulo. (...) Para o Colegiado, a Lei 12.643/1998 não invadiu a es-
fera de atribuição própria do Poder Executivo. A competência do prefeito para exercer a administração do patrimônio municipal não impe-
de que o Poder Legislativo estabeleça, mediante lei, limitações à realização, em imóveis do Município, de eventos patrocinados por empresas 
ligadas ao comércio de cigarros e de bebidas alcoólicas. Além disso, consignou que a realização de eventos não se enquadra nas atividades de 
mera administração dos bens públicos, sendo legítima sua regulamentação por lei. A Turma decidiu, ainda, que não houve desrespeito ao 
art. 22, XXIX, da Constituição Federal — que atribui à União a competência privativa para legislar sobre propaganda comercial. A 
Lei municipal 12.643/1998 não limita a veiculação de propagandas comerciais por distribuidoras de cigarro e de bebidas alcoólicas, mas 
apenas proíbe a realização, em imóveis do Município, de eventos patrocinados por empresas envolvidas no comércio dessas substâncias. Con-
cluiu, dessa forma, que a restrição imposta pela lei local recai sobre a Administração Pública municipal e não sobre as empresas comerciali-
zadoras de cigarros e bebidas alcoólicas, encontrando-se, por conseguinte, no âmbito de competência do Poder Legislativo local. Vencida a 
ministra Ellen Gracie (relatora), que negava provimento ao recurso.”. 

Vide a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.424-SC, ajuizadas pela Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão – ABRATEL (ADI 
nº 5.424 e 5.432), contra a Lei nº 16.751, de 9 de novembro de 2015, do Estado de Santa Catarina, que proíbe a pro-
paganda de medicamentos e similares nos meios de comunicação daquele Estado. Por decisão do Rel. Min. Dias Tof-
foli, foi deferida liminar "ad referendum do Plenário, para suspender, com efeito ex nunc, a eficácia da Lei nº 16.751, de 9 de novem-
bro de 2015, do Estado de Santa Catarina”, em 14/12/2015. 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio14 ou oligopólio15. 16 

(14) Art. 220, § 5º (monopólio): 
Vide “Difusão do conhecimento e desenvolvimento: a regulação do setor de radiodifusão”, por Alexandre Ditzel 
Faraco, in SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.), Regulação e Desenvolvimento, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 
87-123. 

241

http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/235/230


 

 

(15) Art. 220, § 5º (oligopólio): 
Para um amplo Painel sobre regulação da liberdade de expressão (direito de resposta) e pluralismo, vide “Revolução, 
morte e garantia de direitos: nas Américas e além”, por “Ángel R. Oquendo, in Cadernos Adenauer, Rio de Janeiro, 
ano XVIII, n.1, 2017, p. 59-104. Disponivel em: http://www.kas.de/wf/doc/23074-1442-5-30.pdf. Acesso em 21 de 
novembro de 2017. 

Para uma visão radical e anticapitalista do tema, vide “A democratização dos meios de comunicação de massa”, 
por Fábio Konder Comparato, in Revista USP, n. 48, p. 6-17, dez./fev. 2000-2001. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/32887/35457>. Acesso em: 06 Out. 2015: “Princípios para uma 

democratização dos meios de comunicação de massa. Deve-se partir do princípio fundamental de que a comunicação social, 
numa sociedade democrática, é matéria de interesse público, isto é, pertinente ao povo, não se podendo, portanto, admitir nenhuma forma di-
reta ou indireta de controle particular sobre os meios de comunicação de massa. O segundo princípio a ser assentado é o da incompatibilidade 
visceral do sistema capitalista com a verdadeira democracia, que combina soberania popular ativa com o respeito integral aos direitos huma-
nos. O capitalismo, pela sua própria natureza, é um sistema oligárquico (governo da minoria), ou, se se preferir, timeocrático (do étimo grego 
timê = avaliação, preço, pagamento), pois o funcionamento do sistema supõe a soberania dos detentores do capital na empresa e no merca-
do, e a livre concorrência entre eles, o que conduz, necessaria mente, à concentração ilimitada de capital e à centralização de seu controle. 
Adam Smith fixou a lei de concorrência, no sistema capitalista, em função da quantidade de financiamento de capital oferecido no mercado. 
À medida que a oferta desse capital de empréstimo aumentava, os juros tendiam a baixar. Ora, aumentando a disponibilidade de capital 
no mercado, os lucros tenderiam também necessariamente a baixar, o que viria acirrar a concorrência. Para o pai da teoria capitalista, como 
se vê, o capital nada mais seria do que uma mercadoria igual às outras, sujeita portanto à lei da oferta e da procura. Acontece que, efetiva-
mente, o capital significa poder; e não somente poder econômico, como pareceu a Adam Smith, mas também e necessariamente político. Da-
da a visceral incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia efetiva, a soberania do capital não pode, logicamente, ficar confinada ao 
terreno econômico-empresarial: ou os detentores do capital se organizam para afastar o povo do controle efetivo do Estado, ou o povo acaba 
se organizando para afastar os capitalistas do controle do sistema econômico. Como costumavam dizer os juristas de minha geração, ter-
tium non datur, isto é, traduzindo em linguagem política atual, não existe a terceira via. Ademais, a concorrência não é, no capitalismo, 
simples regra de eficiência em proveito do consumidor, como a teoria econômica nos quer fazer crer, mas a própria alma do sistema. Tudo 
tende à obtenção do poder máximo no mercado: a alternativa se estabelece entre aumentar o poder no mercado ou desaparecer. O grande em-
presário, portanto, pelo menos em seu setor de atividades, não conhece adversários a serem elegantemente vencidos num jogo de gentlemen, 
mas inimigos a serem destruídos ou subjugados numa verdadeira campanha bélica. O atual panorama de fusões e incorporações empresariais 
em todo o mundo nos dá uma pálida amostra da amplitude dessa guerra. O terceiro princípio a ser assentado, como fundamento da constru-
ção de uma comunicação democrática, é a superação da dicotomia Estado-sociedade civil, sobre a qual fundou-se o compromisso histórico en-
tre capitalismo e democracia representativa no século XIX. Tudo se decidiu no campo do sufrágio. A evolução fez-se de forma lenta, gradual 
e segura, do voto censitário ao sufrágio universal, passando pela admissão do direito de voto das mulheres e dos analfabetos. Quando se che-
gou ao fim da linha, as classes dominantes já estavam seguras de que podiam controlar, sem risco, o mecanismo eleitoral, graças sobretudo à 
montagem do eficiente sistema de legitimação representado pelos meios de comunicação de massa.”. 

(16) Art. 220, § 5º: 
“Sendo de toda relevância anotar que, a título de reforço à mantença dessa verdadeira relação de inerência entre o pen-
samento crítico e a imprensa livre, a própria Constituição impõe aos órgãos e empresas de comunicação social a se-
guinte interdição: ‘Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio’ (§ 5º do art. 220). Norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido co-
mo fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da res-
peitosa convivência dos contrários (o necessário consenso é apenas quanto às regras do jogo, conforme enuncia Norber-
to Bobbio em seu clássico livro ‘O futuro da democracia’ [Doutrina Bobbio: ‘Democracia é definida como um conjun-
to de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas em que está prevista e facilitada a participação 
mais ampla possível dos interessados’]). Pluralismo, enfim, que a nossa Constituição prestigia em duas explícitas opor-
tunidades: no seu preâmbulo e no inciso V do art. 1º. Aqui, pluralismo político; ali, pluralismo cultural ou social gené-
rico.”, cf. voto do Rel. Min. Carlos Britto, na ADPF 130/DF. Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - 
PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 29. 
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Sobre pluralismo na mídia e transparência da propriedade dos meios de comunicação, vide a Recomendação adotada pelo 
Council of Europe em 20/03/2018 (disponível em: https://rm.coe.int/1680790e13), com “guidelines on media pluralism 
and transparency of media ownership”. As principais recomendações, conforme “press release” editado pelo Council of Eu-
rope: “- Ensuring a regular independent monitoring and evaluation of the state of media pluralism based on a set of 
objective and transparent criteria. - Encouraging initiatives to improve effective exposure of users to the broadest pos-
sible diversity of media content online. - Recognising the crucial role of independent public service media organisa-
tions, protecting their editorial independence and operational autonomy and ensuring stable, sustainable, transparent 
and adequate funding. - Encouraging and supporting the establishment and functioning of minority, regional, local 
and not-for-profit community media, incl. by providing financial mechanisms to foster their development. - Develop-
ping strategies and mechanisms to support professional news media and quality independent and investigative journal-
ism; supporting projects relating to journalism education, media research, investigative journalism and innovative ap-
proaches to strengthen media pluralism and freedom of expression. - Encouraging the development and implementa-
tion of  a comprehensive media ownership regulatory framework that is adapted to the current state of the media in-
dustry and takes full account of the impact of online media on public debate. Suitable methodologies should also be 
developed and applied for the assessment of media concentration, taking into account the influence of individual me-
dia and the aggregated influence of a media outlet/group across sectoral boundaries. - Encouraging the development 
of regulatory frameworks to promote transparency of media ownership: a regime of transparency of media ownership 
should ensure the public availability and accessibility of accurate, up-to-date data concerning direct and beneficial 
ownership of the media. This includes the provision of transparency databases and regular reports by national media 
regulatory authorities or other designated bodies or institutions. - Fostering media literacy and education by introduc-
ing legislative provisions, or strengthening existing ones that promote media literacy. The creation of a co-ordinated 
national media literacy network comprising a wide range of stakeholders is identified as a key strategy.” Disponivel em: 
<https://www.epra.org/news_items/council-of-europe-issues-guidelines-on-media-pluralism-and-transparency-of-
media-ownership>. Acesso em: 18 de jun. 2018.  

“Não se mostra, assim, imprópria à aplicação dos princípios gerais concernentes à atividade econômica em geral ao se-
tor de comunicação social, albergados na Constituição brasileira de 1988 nos artigos 170 a 175.” (...) “Por outro lado, 
no título ‘Da ordem social’, a Constituição dedica um capítulo específico à ‘Comunicação Social’ (artigos 220 a 224), 
justamente por conta de suas peculiaridades, que não se restringem à produção e à circulação de ‘simples’ mercadorias, 
mas tocam tanto ao exercício de direitos individuais, concebidos como ‘extrapatrimoniais’, que são a liberdade de ex-
pressão e de manifestação do pensamento e a liberdade de informação quanto ao exercício de direitos sociais, como é 
o caso dos direitos à educação e ao lazer.A possibilidade de o poder público atuar disciplinando esta atividade, nos 
termos do artigo 174 da Constituição Federal, faz-se, entretanto, num círculo bem mais restrito, uma vez que não po-
derá vir a degenerar em censura, interditada expressamente pelo parágrafo 1º do artigo 220 da mesma Constituição. 
Por outro lado, é precisamente em função da dimensão extraeconômica da exploração dos meios de comunicação so-
cial que o artigo 223 da Constituição Federal veio a estabelecer uma derrogação do regime comum das delegações de 
serviço público para o particular, posto em caráter geral no artigo 175 da mesma Constituição, tornando mais dificul-
tosa a cassação de tais delegações.” (...) “A concentração de empresas, admitida em princípio para o restante das ativi-
dades econômicas, desde que não implique dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário 
de lucros (Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 4º), vem a sofrer uma restrição especial, tendo em vista o pará-
grafo 5º do artigo 220 da Constituição Federal, que interdita a monopolização e a oligopolização neste campo. A pre-
visão posta no parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição Federal, além dos objetivos econômicos, voltase a assegurar 
o pluralismo de espaços para que todas as ideias se possam manifestar, por um lado, e para que os anunciantes não te-
nham reduzido o respectivo poder de barganha em relação aos espaços a serem aproveitados para levar ao conheci-
mento do público os respectivos produtos.”.  [CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas.  Comunicação social na ordem 
econômica constitucional. In: Revista brasileira de estudos políticos, n. 106, p. 241-262, jan./jun. 2013. Disponível 
em: <https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/P.0034-7191.2013v106p241/218>. Acesso em 
20 de abr. 2018.  
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§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. 
 
Art. 221. A produção e a programação1 das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 
seguintes princípios: 
(1) Art. 221 (programação): 

Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autori-
zar’ já revela, em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: 
a submissão do programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de 
licença ou autorização estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade 
de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, 
exclusivamente, para que a União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual se-
ja, classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. 
Com efeito, para que a União indique as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que de-
terminado programa seja submetido à classificação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classi-
ficação ser informada aos telespectadores pelas emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com 
um ato de licença, nem confere poder à União para determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados 
pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a 
expressão ora questionada, além de transformar a classificação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme 
explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classificação, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação 
obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da 
atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Constituição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Consti-
tuição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o legislador federal a regular as diversões e espetáculos pú-
blicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se reco-
mendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não é compatível com o desígnio constitucional 
conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou a impor penalidade de caráter ad-
ministrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Constituição de 1988 utilizou, 
igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinan-
te para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocábulo ‘indicati-
vo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). Como então 
defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de obrigató-
rio ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior confe-
riu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que 
proíba, vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de clas-
sificação das diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permis-
são ou autorização administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas 
etárias e horários a que não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. 
(...) “Ou, nas palavras de José Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu 
sentir, a expressão impugnada incide, inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade 
de submissão da programação de rádio e de televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classifi-
cação indicativa, no sentido de informar a faixa etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), 
mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito adminis-
trativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e 
de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de punição. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em 
horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pena de pagamento de multa e até de suspensão temporária da pro-
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gramação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse ca-
ráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação, data venia, não se harmoni-
za com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia 
paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a presença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se 
justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. Ora, não é esse o sentido constitucional da clas-
sificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na escolha do que deve ou não ser veiculado 
em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem jurídico maior, intervir, censurar, ou 
dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. Sem falar que, nesse ponto, os 
agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falíveis, tanto quanto às emisso-
ras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às deficiências nacionais dos 
censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. Min. Dias Tof-
foli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o Min. Ayres 
Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a programa-
ção das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: ‘IV - 
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o Po-
der Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não 
seja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, 
converter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão 
pode fazer; que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público 
simplesmente se manifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das 
coisas, e o que não é recomendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de 
rádio e de televisão. Se a Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela 
entraria numa grosseira contradição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pes-
soa e da família, o discurso é de conteúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualiza-
damente, já se fala em termos jurídicos indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito 
aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Cons-
tituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de te-
levisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da família nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com 
a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liberdade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, 
está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. 
Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao di-
zer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de imprensa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 
220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, ínte-
gro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmatado.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O 
passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente Relator. Ora, proteger a família em que medida? 
Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pessoa? Não, o Estado não foi autorizado a tute-
lar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à família, mediante lei, meios para que ela 
se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa de rádio ou de televisão assistir, sobre 
que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: “No fundo, a questão central coloca-
da neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pessoa e da família quanto aos pro-
gramas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I e IV, da Carta Federal, 
ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os meios conducentes à de-
fesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o oposto: que o 
constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão expostos 
os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que pode ser 
e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da 
cidadania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública 
a prerrogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto 
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de proteger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o 
Ministério da Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai 
ou censor, porque não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, 
da Carta Federal, que afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os 
de viés erótico ou violento, transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por 
meio de celulares, de jornais, de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentua-
da na tarefa de zelar pela educação dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Es-
tado cumpre o dever de proteção das crianças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e 
zela para que essa informação seja alcançada pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famí-
lias decidir o grau de exposição aos conteúdos publicamente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, 
mas também para a rede mundial de computadores, de controle inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, 
professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos res-
ponsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No 
mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 

“Canotilho, em obra conjunta com Jónatas Machado, destaca a liberdade de programação como uma das dimen-
sões da liberdade de expressão em sentido amplo, sendo essencial para a construção e a consolidação de uma esfe-
ra de discurso público qualificada. Segundo explicitam: ‘A mesma [liberdade de programação] implica a possibili-
dade de conformação autônoma, pelo operador, de uma seqüência planeada e ordenada de conteúdos publicísticos 
de natureza óptica e acústica, com vista à sua difusão dirigida ao público, entendido este como uma grandeza pu-
blicística integrando diferentes subpúblicos com interesses, valores, gostos e sensibilidades diferentes. Sendo as li-
berdade de comunicação compreendidas com um âmbito normativo alargado, como deve suceder com a generali-
dade dos direitos, liberdade e garantias, o princípio da liberdade de programação preclude a tentativa de imposição 
de constrições conceituais à mesma, também aqui valendo o clássico aforismo, tão caro à doutrina e à jurisprudên-
cia constitucionais, segundo o qual ‘liberdade definida, é liberdade perdida’ (liberty defined is liberty lost). A liber-
dade de programação preclude todas as interferências estaduais, directas eou indirectas, ostensivas e subtis, oficiais 
e não oficiais, na selecção e conformação do conteúdo da programação em geral ou de um programa em particu-
lar. No que diz directamente respeito à programação no seio dos operadores privados de radiodifusão, a doutrina 
sublinha que a actividade em análise deve permanecer uma tarefa essencialmente autónoma e livre de interferên-
cias dos poderes públicos. Na verdade, a doutrina nota que a liberdade de expressão tem vindo a ser mobilizada 
para impedir e dificultar qualquer esforço governamental para restringir o conteúdo dos programas de entreteni-
mento, mesmo quando contenham cenas de sexo e violência ou restrições à privacidade e à reputação. (…) De 
acordo com uma concepção alargada do âmbito normativo dos direitos à liberdade de expressão e de radiodifusão, 
a liberdade de programação deve abranger a possibilidade de emitir qualquer programa, independentemente do 
seu conteúdo ou da sua qualidade, sendo essa matéria reserva da empresa de radiodifusão. Subjacente a esta reser-
va de actividade televisiva, ou reserva de empresa de radiodifusão, está a garantia da liberdade de conformação da 
programação dos operadores e o princípio da liberdade perante o Estado, em matéria de comunicação social. (...) 
A Administração ou qualquer outro órgão do poder público não pode ‘impedir, condicionar ou impor a difusão de 
quaisquer programas’, sem prejuízo de decisão judicial nesse sentido em termos legal e constitucionalmente fun-
damentados’ (‘Reality Shows’ e liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 28/32).”, confor-
me pag. 7 do voto do Rel. Min. Dias Toffoli, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 
2.404, reqte. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, 
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tendo por objeto do 
art. 254 da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente2 que 
objetive sua divulgação; 
(2) Art. 221, II (produção independente): 
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1. Para Gilberto Bercovici, na “Consulta: Serviço público de radiodifusão e contrato de elaboração e veiculação de 
programação”, por Gilberto Bercovici, in: Direito Econômico Aplicado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Con-
tracorrente, 2016, p. 263-285, é constitucional e legal o contrato de transmissão de conteúdo religioso: “A questão 
central aqui é que, ao contrário do que foi alegado pelos opositores do contrato, não está sendo contratada a veiculação de propaganda 
comercial, mas a elaboração e veiculação de programação por parte da entidade Y. O concessionário do serviço público de radiodifusão, 
o Grupo X, em momento algum abriu mão totalmente da possibilidade de venda de espaço publicitário durante a exibição da progra-
mação elaborada pela entidade Y. Ou seja, não foi adquirido por esta última o direito de veicular propaganda comercial, mas sim a 
obrigação de produzir programação de cunho religioso e cultural para ser transmitida por meio do Grupo X.”. (...) “A exploração de 
atividades econômicas complementares ou vinculadas ao serviço público propriamente dito não afeta necessariamente a sua prestação 
adequada. O concessionário tem o direito de aproveitar a estrutura necessária para a prestação do serviço público para, se for possível, 
utilizá-la na exploração de outras atividades com relevância econômica ou lucrativa. O regime jurídico próprio da concessão de serviço 
público não é afastado ou comprometido nos casos em que existam ou se criem fontes alternativas ou acessórias de financiamento para o 
concessionário.”. (...) “Não está sendo contratada a veiculação de propaganda comercial, mas a elaboração e veiculação de programação 
por parte da entidade Y. Ou seja, não foi adquirido por esta última o direito de veicular propaganda comercial, mas sim a obrigação de 
produzir programação de cunho religioso e cultural para ser transmitida por meio do Grupo X. O fato de o contrato prever a remune-
ração do concessionário pelo uso de sua infraestrutura de produção e radiodifusão, bem como pela veiculação em horários determinados 
de sua grade, não implica na caracterização imediata da programação a ser elaborada pela entidade Y como cessão de espaço publicitá-
rio para fins comerciais. A legislação vigente não determina que a única fonte de receita dos concessionários de serviço de radiodifusão 
seja a angariada por meio da veiculação de publicidade. A produção e a transmissão de programas podem ser gratuitas ou onerosas, a 
critério do concessionário. Não existe nenhuma proibição á arrecadação de receitas por meio da produção e da veiculação de programa-
ção que não configura publicidade.”. (...) “Da análise do contrato fica explícita a responsabilização do Grupo X por todas as ações 
técnicas necessárias para a prestação do serviço público de radiodifusão. Não há qualquer possibilidade de assunção da concessão, mes-
mo que disfarçadamente, pela entidade Y. O Grupo X mantém, ainda, o controle sobre a grade de programação, determinando os ho-
rários de exibição dos vários programas. Contratar a produção e a veiculação de programação alheia não configura abrir mão do con-
trole da concessão de serviço público de radiodifusão. A concessão continua outorgada e gerida pelo Grupo X, sem qualquer forma de 
transferência. c) Trata-se de subconcessão? Não. A responsabilidade do Grupo X por todas as atividades necessárias para a prestação 
do serviço público de radiodifusão continua em sua plenitude. Portanto, não há possibilidade de ter sido realizada, ainda que sem a 
concordância do poder concedente e sem concorrência pública, uma subconcessão. d) Trata-se de arrendamento de concessão? Não. Não 
é possível afirmar que o Grupo X arrendou à entidade Y a concessão de serviço público de radiodifusão. Fosse o arrendamento o objeto 
do contrato, a entidade Y deveria aproveitar para si os frutos gerados pela exploração da concessão. O contrato absolutamente não 
permite esta leitura. Considerando-se a concessão de serviço público de radiodifusão como um complexo de atividades, não se pode dizer 
que a entidade Y detenha o direito de exercer a prestação do serviço própria do Grupo X, percebendo para si as vantagens econômicas 
desta atividade.”. 

III – regionalização3 da produção cultural, artística e jornalística4, conforme percentuais 
estabelecidos em lei; 
(3) Art. 221, III (regionalização): 

Para uma reflexão crítica das políticas de ‘localismo’ e regionalismo, vide “Tribalism and the New Racism in 
Italy”, por Marco Aime, in Monitor Racism do Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), do Eu-
ropean University Institute (EUI). Disponível em: <http://monitoracism.eu/tribalism-and-new-racism-in-italy/>. 
Acesso em: 12 mar. 2018. 

(4) Art. 221, III (produção jornalística): 
Sobre tipos de conteúdos jornalísticos, vide “Gêneros e formatos jornalísticos: um modelo classificatório”, por Jo-
sé Marques de Melo e Francisco de Assis, p.39, in: Intercom - Revista Brasileira de Ciências da Comunica-
ção, v.39, n.1, jan./abr. 2016, disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/view/2354/1949, acesso em 
05/10/2016: “Formato jornalístico, em decorrência, é o feitio de construção da informação transmitida pela Mídia, por meio do qual 
a mensagem da atualidade preenche funções sociais legitimadas pela conjuntura histórica em cada sociedade nacional. Essa construção 
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se dá em comum acordo com as normatizações que estabelecem parâmetros estruturais para cada forma, os quais incluem aspectos tex-
tuais e, também, procedimentos e particularidades relacionados ao modus operandi de cada unidade. Na ‘Classificação Marques de 
Melo’, provavelmente uma das mais difundidas no Brasil – e que se fundamenta ‘em observações empíricas do jornalismo brasileiro no 
quinquênio 2002-2007’ (MARQUES DE MELO, Jornalismo: compreensão e reinvenção. São Paulo: Saraiva, 2009) –, a dis-
tribuição dos formatos é assim sugerida: 1. Gênero informativo. 1.1. Nota. 1.2. Notícia. 1.3. Reportagem. 1.4. Entrevista. 2. Gêne-
ro opinativo. 2.1. Editorial. 2.2. Comentário. 2.3. Artigo. 2.4. Resenha. 2.5. Coluna. 2.6. Caricatura. 2.7. Carta. 2.8. Crônica. 
3. Gênero interpretativo. 3.1. Análise. 3.2. Perfil. 3.3. Enquete. 3.4. Cronologia. 3.5. Dossiê. 4. Gênero diversional. 4.1. História 
de interesse humano. 4.2. História colorida. 5. Gênero utilitário. 5.1. Indicador. 5.2. Cotação. 5.3. Roteiro. 5.4. Serviço.”. 

 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa5 e da família. 
(5) Art. 221, IV (respeito aos valores da pessoa):  

“Esta Corte vem entendendo que as ideias propagadas no âmbito jornalístico, ainda que sob o argumento de vei-
culação de fatos reais, não podem mitigar o dever de preservação da imagem de crianças ou adolescentes cujo de-
senvolvimento psíquico ainda está em formação (REsp 1.297.660/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ 
acórdão Ministro Marco Buzzi,Quarta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 16/10/2015). A propósito, válido citar 
precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi quanto à divulgação da imagem de crianças e adolescentes em si-
tuações de contravenção, o que fere a sua sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, atraindo a 
necessidade de uma proteção mais rígida quanto aos direitos desses indivíduos, além de constituir infração admi-
nistrativa disciplinada pelo art. 247 do ECA: ‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE EM 
REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. DANO MORAL. CONFIGURA-
DO. ECA E CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
DOS MENORES. PRIORIDADE ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1. (...) 4. A preservação da 

imagem e da intimidade dos menores, em tenra idade ou prestes a alcançar a maturidade, é reflexo do 

comando constitucional da sua proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fun-

damentais (arts. 227, da CF/88, 4º do ECA). 5. Independente do grau da reprovabilidade da conduta do 

menor, o Ordenamento Jurídico veda a divulgação de imagem de adolescentes a quem se atribua a auto-

ria de ato infracional, de modo a preservar a sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 

6. Recurso especial provido’ (REsp nº 1.442.083/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017 - grifou-se). No supramencionado precedente, a ilustre relatora registrou 
que ‘(...) a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça efetivamente prestigiam o princípio da 
proteção integral da criança e adolescente, previsto nos artigos 143 e 247 do ECA. A Terceira Turma do STJ reconheceu a caracteri-
zação automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe au-
toria de ato infracional (AgRg no REsp 1354696/PR, DJe 31/10/2014). Em sintonia com esse entendimento, a Quarta Turma 
do STJ reconheceu existir ato ilícito decorrente da veiculação em matéria jornalística da imagem de adolescente que praticou roubo em 
casa lotérica (REsp 1297660/RS, DJe 16/10/2015). O Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade no particular porque os 
recorridos 'apenas falaram a verdade sobre a conduta do menor em ato infracional', contrariou o entendimento do STJ sobre a matéria 
e negou vigência ao art. 143, do ECA, razão pela qual deve ser reformado (...)’. O dever de indenização, no caso concreto, 
não decorre apenas da não autorização, seja expressa ou tácita, do uso da imagem pelos genitores, mas também do 
fato de ultrapassar os limites do bom senso, tendo em vista que crianças, inegavelmente de origem humilde, foram 
obrigadas a segurar pedras pesadas a fim de ‘demonstrar’ que estariam submetidas a trabalho escravo, situação 
manifestamente aviltante e que desafia a eticidade da conduta de divulgação da imagem alheia à realidade, com fi-
nalidade escusa e indevida, conduta inegavelmente repreensível.” [REsp nº 1.628.700/MG. 3ª Turma do STJ. Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Recorrentes: Marques Edilberth Casara e Revista Observatório Social. Julgamen-
to em 20/02/2018. DJe 01/03/2018]. 
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Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de 
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.1 

(1) Art. 222: 
A constitucionalidade dessas regras da Lei 6015/73 foi incidentalmente reconhecida pelo Plenário do STF, tanto no acórdão da ADPF 
130 MC/DF (j. 27/02/2008, DJe de 26/02/2010, p. 261/263): “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Creio 
que a resposta à justa preocupação do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI encontra-se, hoje, na vigente Lei dos Regis-
tros Públicos (art.122)”. (...) “Compreendo a preocupação de Sua Excelência, mas, como disse, a Lei dos Registros Públicos, nos seus arts. 
122 a 126, cuida, especificamente, desse tema, disciplinando os registros de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agên-
cias de notícias.” (...) “O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - A Lei é de 1973? O SENHOR MINISTRO CELSO 
DE MELLO: Sim. Trata-se da Lei nº 6.015, de 31/12/73. O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - 
Então, já estaria revogado nesse aspecto? O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Ela já revogou o artigo 8º. O SENHOR 
MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim. A Lei dos Registros Públicos, porque superveniente, derrogou o art. 8º da Lei nº 
5.250/67. O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, revogou implicitamente; está resolvida essa ques-
tão.”; quanto no julgamento do mérito: “A legislação comum, evidentemente, poderá ser aplicada em matéria de responsabilidade civil e pe-
nal; as normas de registro civil das empresas de comunicação (arts. 8º a 11) já estão disciplinadas pelos arts. 122 a 126 da Lei 6.015/73 
(Lei dos Registros Públicos); outros dispositivos são patentemente contrários à Constituição (arts. 51 e 52, 61, 62, 63 e 64) e outros são 
inócuos. Mas a ausência de regras mínimas para o exercício efetivo do direito de resposta pode instaurar um grave estado de insegurança ju-
rídica que prejudicará, principalmente, os próprios comunicadores.”. Cf. voto do Min. Gilmar mendes na ADPF 130/DF, Rel. Min. 
Carlos Britto Pleno STF, Argte. Partido Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 267. 

“21. Não menos certo, porém, que essa diferenciação entre mídia impressa e mídia radiodifusora e televisiva (eletrôni-
ca, dissemos) atende à consideração de que somente as duas últimas é que são constitucionalmente tipificadas como 
serviços públicos, próprios da União Federal. Serviços públicos sempre titularizados pela União, frise-se, porém com-
plementarmente prestados pela iniciativa privada, mediante contratos de concessão, ou permissão, tanto quanto por 
ato unilateral e precário de autorização. É como está na alínea a do inciso XI do art. 21 da nossa Lei Fundamental, em 
combinação com a cabeça do art. 223 da mesma Carta Magna, a saber:” (...) “22. Já a mídia impressa, além de se cons-
tituir em sistema de atividades e conjunto de empresas tipicamente privadas, ‘independe de licença da autoridade’ 
quanto à sua ‘publicação’ (§ 5º do artigo constitucional de nº 220). Dando-se, no entanto, que todas elas (mídia escrita 
e mídia eletrônica) passam a compor ‘as atividades’ e ‘Os meios de comunicação social’ ainda há pouco referidos como 
objeto de normação do § 5º do art. 220 da CF, mais os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 222). Meios de comunicação social ou 
simplesmente ‘empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens’, segundo a linguagem do § lº do 
art. 222 da mesma Lei Fundamental brasileira. 23. Numa frase, estamos a lidar com atividades e meios ou empresas de 
comunicação social que, no seu conjunto, encerram o estratégico setor da imprensa livre em nosso País. Ficando de 
fora do conceito de imprensa, contudo, por absoluta falta de previsão constitucional, a chamada ‘Rede Mundial de 
Computadores - INTERNET’.”, cf. voto do Rel. Min. Carlos Britto, na ADPF 130/DF. Pleno STF, Argte. Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, p. 26-27. 

Vide a "Seção III - Do Registro de Jornais; Oficinas Impressoras; Empresas de Radiodifusão e Agências de Notícias: 
itens 24 a 29", do "CAPÍTULO XVIII - DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS: itens 1 a 35" do 
TOMO II das Normas de Serviço - Cartórios Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado de SÃO PAULO, aprovadas pelo PROVIMENTO Nº 58/89: "24. Os pedidos de matrícula serão fei-
tos mediante requerimento, contendo as informações e instruídos com os documentos seguintes: I - em caso de jornais e outros periódicos: a) tí-
tulo do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo, quanto a estas, se são próprias ou de tercei-
ros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários; b) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da na-
cionalidade do diretor ou redator-chefe; c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade do 
proprietário; d) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo ato constitutivo, contrato social ou estatuto, bem como nome, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova de nacionalidade dos diretores, administradores e sócios/associados/membros, 
além da indicação de sua inscrição no CNPJ. II - em caso de oficinas impressoras: a) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 
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CPF, domicílio e prova de nacionalidade do administrador e do proprietário, se pessoa natural. b) sede da administração, lugar, rua e nú-
mero onde funcionam as oficinas e denominação destas; c) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo ato constitutivo, contrato 
social ou estatuto, bem como nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade dos diretores, ad-
ministradores e sócios/associados/membros da proprietária, além da indicação de sua inscrição no CNPJ; III - em caso de empresas de ra-
diodifusão: a) designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio; b) nome, nacionalidade, estado civil, pro-
fissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentá-
rios, debates e entrevistas; IV - em caso de empresas noticiosas: a) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova 
da nacionalidade do administrador e do proprietário, se pessoa natural; b) sede da administração; c) se propriedade de pessoa jurídica, 
exemplar do respectivo ato constitutivo, contrato social ou estatuto, bem como nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domi-
cílio e prova da nacionalidade dos diretores, administradores e sócios/associados/membros da proprietária, além da indicação de sua inscri-
ção no CNPJ. 25. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula no prazo de 8 (oito) 
dias e a cada ato deverá corresponder um requerimento. 26. Verificando o oficial que os requerimentos de averbação acham-se fora de prazo, 
ou que os pedidos de matrícula referem-se a publicações já em circulação, representará ao Juiz Corregedor Permanente, para considerar sobre 
a aplicação da multa. 27. A multa prevista no artigo 124 da Lei de Registros Públicos será fixada de acordo com os valores de referência, 
estabelecidos pelo Governo Federal. 28. Salvo disposição em contrário, a multa será recolhida pelo interessado à União, em guias próprias. 
29. O processo de matrícula será o mesmo do registro das sociedades e fundações. 29.1. O requerente apresentará sua petição em duas vias, 
com firmas reconhecidas, acompanhada dos documentos exigidos na lei; autuada a primeira via juntamente com os documentos, o oficial ru-
bricará e numerará as folhas, certificando os atos realizados. 29.2. O oficial lançará, nas duas vias, a certidão do registro, com o respectivo 
número de ordem, livro e folha, entregando a segunda ao requerente." 

Vide o "CAPÍTULO III - Do Registro de Jornais, Oficinas Impressoras, Empresas de Radiodifusão e Agências de 
Notícias", do "TÍTULO III - Do Registro Civil de Pessoas Jurídicas", da Lei 6015/73 (Lei dos Registros Públicos), 
arts. 122 a 126: "Art. 122. No registro civil das pessoas jurídicas serão matriculados: I - os jornais e demais publicações periódicas; II - 
as oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas; III - as empresas de radiodifusão que mante-
nham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas; IV - as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notí-
cias. Art. 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes: I - no caso de jornais ou outras 
publicações periódicas: a) título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo, quanto a estas, se 
são próprias ou de terceiros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários; b) nome, idade, residência e prova da nacionalidade do dire-
tor ou redator-chefe; c) nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário; d) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do 
respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica pro-
prietária. II - nos casos de oficinas impressoras: a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural; b) 
sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas; c) exemplar do contrato ou estatuto social, se 
pertencentes a pessoa jurídica. III - no caso de empresas de radiodifusão: a) designação da emissora, sede de sua administração e local das 
instalações do estúdio; b) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, 
reportagens, comentários, debates e entrevistas. IV no caso de empresas noticiosas: a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do 
proprietário, se pessoa natural; b) sede da administração; c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. § 1º As alterações 
em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula, no prazo de oito dias. § 2º A cada declaração a ser 
averbada deverá corresponder um requerimento. Art. 124. A falta de matrícula das declarações, exigidas no artigo anterior, ou da averba-
ção da alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a dois salários mínimos da região. § 1º A sentença que impuser a multa 
fixará prazo, não inferior a vinte dias, para matrícula ou alteração das declarações. § 2º A multa será aplicada pela autoridade judiciária 
em representação feita pelo oficial, e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente. § 3º Se a matrícula ou alteração 
não for efetivada no prazo referido no § 1º deste artigo, o Juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% (cinqüenta por cento) toda 
vez que seja ultrapassado de dez dias o prazo assinalado na sentença. Art. 125. Considera-se clandestino o jornal, ou outra publicação pe-
riódica, não matriculado nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do 
proprietário. Art. 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121.". 

Vide o Voto nº 24/2016, proferido foi no processo nº. 1.29.000.001082/2010-16, perante o Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal, em 13/04/2016, pela relatora Raquel Elias Ferreira Dodge, representantes: Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT e Associação Nacional dos Jornais – ANJ, representada: Terra 
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Networks Brasil S.A.: “O Ministério das Comunicações, em parecer afirmou que ‘a fiscalização do cumprimento do disposto no art. 222 
da Constituição da República pelas empresas jornalísticas, por intermédio dos portais e sítios da Internet, ainda que venha a se tornar viá-
vel/eficaz na prática, não se constitui em competência específica do Ministério das Comunicações, haja vista a ausência de diploma normati-
vo que assim o determine’. A Consultoria deste Ministério, no Parecer 479/10, afirma que o artigo 222 aplica-se aos portais de notícia, 
porque ‘a norma constitucional in casu não limitou seu alcance a determinada categoria das empresas jornalísticas .... seja para as empresas 
físicas propriamente, seja para as virtuais ... aquelas que desempenham sua função por intermédio, por exemplo, da internet.’ Todavia, a 
Consultoria revogou expressamente este Parecer n. 479 ao emitir o Parecer n. 929/2015, no qual afirma a ‘impossibilidade de equipara-
ção, por mera interpretação ou por analogia, dos portais de internet às empresas jornalísticas tradicionais, tendo em vista a necessidade de 
edição de lei específica para regulamentar a matéria, nos termos do art. 222, § 3° da Constituição Federal, bem como ao considerar a legi-
timidade do Congresso Nacional enquanto Poder competente para efetuar opções legislativas e materializar os princípios constitucionais apli-
cáveis aos meios de comunicação social eletrônica.’. Constam nos autos pareceres de Tércio Sampaio Ferraz Junior e Luis Ro-
berto Barroso sustentando que “o conceito de empresas jornalísticas abrange os portais de notícia da internet” e de Carlos Mário 
Velloso “negando esta característica”. Inclui nos autos: “Por tais fundamentos, julgo procedente o recurso da ABERT e improcedente o 
recurso do Portal Terra. Entendo que a decisão da 3ª Câmara deve ser reformada. Primeiro, porque a recomendação encaminhada em mais 
de um momento da tramitação deste expediente não é cabível, porque tem objeto distinto da finalidade deste inquérito civil. Por outro lado, 
não houve investigação suficiente para tomar possível o imediato ajuizamento da ação civil pública. Por fim, porque a investigação é incipien-
te e o arquivamento é prematuro. Assim, considerando que o Portal Terra pode se inserir na acepção constitucional de empresa jornalística e 
sujeitar-se às vedações ao direito de propriedade contidas no artigo 222, entendo que a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, 
pelo ofício competente para cuidar da matéria de comunicação social ou, se não houver, da matéria da 1 a Câmara, deve prosseguir na ins-
trução deste inquérito civil para, como consta da Portaria que o instaurou, ‘averiguar a participação societária de capital estrangeiro superior 
a 30% na empresa Terra Networks S.A., com eventual exportação indevida de dados de natureza comercial e cultural, bem como eventual 
dominação de mercado da informação, atividade de comunicação ou atividade jornalística,’ e tomar as providências eventualmente cabíveis.”. 

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital vo-
tante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá 
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 
dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o 
conteúdo da programação.2 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 
2002) 
(2) Art. 222, § 1º:  

“Claro que, em se tratando das empresas de jornalísticas, esta cautela se há de redobrar, especialmente no que diz 
respeito a que se evite a burla, mediante a utilização de procurações, à reserva constitucional do controle a brasilei-
ros: não se pode esquecer que a abertura para a participação estrangeira no setor se deu tão-somente para o efeito 
de possibilitar a captação de recursos financeiros, mas não para o fim de permitir que a atividade, em si mesma, 
fosse comandada por estrangeiros, como é possível ocorrer em outros setores da atividade econômica.”. [CA-
MARGO, Ricardo Antônio Lucas. Regime jurídico-econômico da atividade de comunicação. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 2013, p. 66]. 

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação3 
veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em 
qualquer meio de comunicação social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
36, de 2002) 
(3) Art. 222, § 2º (programação): 

Vide a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli, reqte. Partido 
Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, vencidos Ministros Marco 
Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski: “Como se vê, somente a utilização do verbo ‘autorizar’ já revela, 
em meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada. Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a submissão do 
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programa ao órgão do Ministério da Justiça não pode consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença ou autoriza-
ção estatal para sua exibição, o que é terminantemente vedado pela Constituição Federal. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ocorre, exclusivamente, para que a 
União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicati-
vo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Com efeito, para que a União indique 
as faixas etárias, os locais e os horários de exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja submetido à classi-
ficação, não à autorização, do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação ser informada aos telespectadores pelas 
emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União pa-
ra determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar 
uma imposição, e não uma recomendação. Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de transformar a classi-
ficação indicativa em ato de autorização, de licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -, converteu a classifica-
ção, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação obrigatória, cogente. Ora, do conteúdo semântico do termo ‘indicativo’, 
contido no art. 21, inciso XVI, e da natureza ‘informativa’ da atividade do Poder Público referida no § 3º do art. 220, ambos da Consti-
tuição, não se extrai essa possibilidade. Havendo a Constituição Federal se utilizado da expressão ‘para efeito indicativo’ e autorizado o le-
gislador federal a regular as diversões e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, caberia ‘informar’ sobre a na-
tureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, verifica-se que não 
é compatível com o desígnio constitucional conferir caráter vinculante e obrigatório a tal classificação, de modo a criar hipótese de proibição ou 
a impor penalidade de caráter administrativo.”. (...) “Ressalte-se, inclusive, que, como bem apontado por Luís Roberto Barroso, a Consti-
tuição de 1988 utilizou, igualmente, o termo ‘indicativo’ ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174, caput, que, ‘Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Nesse ponto, a teoria jurídica é unânime em afirmar que o vocá-
bulo ‘indicativo’ é utilizado no sentido de facultativo, não obrigatório, em contraposição à palavra ‘determinante’ (compulsório, cogente). 
Como então defender que o mesmo vocábulo - ‘indicativo’ - empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido de 
obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há de se fazer distinção onde a Constituição não a fez. A Lei Maior 
conferiu à União e ao legislador federal margem limitada de atuação no campo da classificação dos espetáculos e diversões públicas. A auto-
rização constitucional é para que a União classifique, informe, indique as faixas etárias e/ou horários não recomendados, e não que proíba, 
vede, ou censure dada transmissão. Ou seja: tem a União a competência administrativa para desempenhar a atividade de classificação das 
diversões públicas e de programas de rádio e de televisão? Sim, mas essa classificação é indicativa, não se trata de permissão ou autorização 
administrativa. Pode o Poder Público informar sobre a natureza dessas diversões e programações e sobre as faixas etárias e horários a que 
não se recomendem? Sim, mas só pode indicar, informar, recomendar, e não proibir, vincular ou censurar.”. (...) “Ou, nas palavras de José 
Afonso da Silva, ‘Censurar’ é opor restrições com caráter de reprimenda’ (op. cit., p. 99). Em meu sentir, a expressão impugnada incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura prévia, já revelada na necessidade de submissão da programação de rádio e de 
televisão à autoridade administrativa, a qual, por sua vez, não apenas exercerá a classificação indicativa, no sentido de informar a faixa 
etária e os horários aos quais ‘não se recomend[a]’ (conforme prevê a Constituição), mas de impor e condicionar, prima facie, a veiculação da 
programação no horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo. O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, 
mas restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, inclusive acompanhada de elemento repressor, de puni-
ção. O que se diz é: ‘a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do autorizado pela autoridade administrativa, sob pe-
na de pagamento de multa e até de suspensão temporária da programação da emissora no caso de reincidência’. O que seria isso senão ato de 
proibição, acompanhado, ainda, da reprimenda? Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao 
sistema de classificação, data venia, não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da Repúbli-
ca.”. (...) “Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a pre-
sença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a programação em horário diverso do classificado. 
Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na televisão. Não deve o Poder Público, no afã de proteger suposto bem ju-
rídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada programação alcança ou não padrões de moralidade. 
Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falí-
veis, tanto quanto às emissoras. Como já havia indagado Karl Marx, ‘as deficiências nacionais de uma imprensa livre não são iguais às de-
ficiências nacionais dos censores?’ (A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).”, conforme voto do Rel. 
Min. Dias Toffoli, com amplo histórico sobre o tema “classificação indicativa”, análise e direito comparado. Para o 
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Min. Ayres Britto: “Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o art. 221, que diz: ‘Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:’ E vem o que nos interessa focadamente, centralmente: 
‘IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.’ Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou o 
Poder Público, o legislador, mediante lei, reserva da lei formal e material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não se-
ja adequado, do que não seja apropriado, segundo um juízo discricionário da Administração Pública. Mas isso não implica, jamais, conver-
ter o juízo negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; 
que horários são recomendados para os programas ‘x’ e ‘y’. Juízo negativo não é juízo positivo. Cabe ao Poder Público simplesmente se ma-
nifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo, a seu aviso de conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é re-
comendável, mas não lhe cabe inverter a proposição para passar a direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as coisas, ou autorizasse os dois, ela entraria numa grosseira contra-
dição, num paradoxo dos mais crassos porque, quando se diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de con-
teúdo totalmente aberto. Isso, antigamente, se chamava de conceitos indeterminados, mas, atualizadamente, já se fala em termos jurídicos 
indeterminados ou em aberto, ou institutos jurídicos de conteúdo em aberto. No que diz respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos ou conceitos, a Constituição foi, parece-me, ainda uma vez coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia nesse contexto de que a censura de conteúdo é totalmente proibida, coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liber-
dade de imprensa, liberdade de informação jornalística. Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do pensamento; é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicacional. Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, 
reforçou, robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de impren-
sa era plena. Esse adjetivo feminino ‘plena’ está no 1º do artigo 220 da Constituição e é evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o 
completo, o inteiro. E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à brecha, à vácuo, a nada que possa ser colmata-
do.” (...) “Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente 
Relator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à 
família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que programa 
de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”. Para o Min. Marco Aurélio: 
“No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma proibitiva em exame pode ser considerada meio próprio à defesa da pessoa 
e da família quanto aos programas ou programações de rádio e televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I e 
IV, da Carta Federal, ou seja, que supostamente não respeitem os valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os mei-
os conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, razoáveis e proporcionais. No mais, mostra-se correto supor o 
oposto: que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão 
expostos os menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da Constituição. Afinal, quem é o árbitro do que po-
de ser e do que não pode ser visto nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira questão presente na ação direta. 
Segundo a visão do paternalismo estatal, os cidadãos são incapazes de proceder à definição. A óptica oposta prestigia a autonomia da cida-
dania, a capacidade crítica e o discernimento de adultos, adolescentes e crianças. Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prer-
rogativa de definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de prote-
ger as crianças e os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que seriam do interesse de todos. Ora, o Ministério da 
Justiça não é o superego – para usar termo comum na psicanálise – da sociedade. Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque 
não se trata de órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que 
afastou a censura nos meios de comunicação. Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os de viés erótico ou violento, 
transborda, em larga medida, os sistemas públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio de celulares, de jornais, 
de revistas e da rede mundial de computadores. A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de zelar pela educação 
dos filhos, mas a censura exclusiva sobre a radiodifusão não resolverá o problema.”. (...) “O Estado cumpre o dever de proteção das crian-
ças e adolescentes quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa e zela para que essa informação seja alcançada 
pelos responsáveis diretos na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir o grau de exposição aos conteúdos publi-
camente veiculados. Essa lógica não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede mundial de computadores, de con-
trole inviável presentes redes sociais de toda espécie, revistas, jornais, escolas, professores e amigos. Pressupor que crianças e adolescentes serão 
submetidos à violência extrema e à pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do extravagante, com o qual não se 
pode raciocinar, conforme venho, de há muito, consignando. No mais, observem que a matéria já é objeto de tutela cível e penal.”. 
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“Canotilho, em obra conjunta com Jónatas Machado, destaca a liberdade de programação como uma das dimensões 
da liberdade de expressão em sentido amplo, sendo essencial para a construção e a consolidação de uma esfera de dis-
curso público qualificada. Segundo explicitam: ‘A mesma [liberdade de programação] implica a possibilidade de con-
formação autônoma, pelo operador, de uma seqüência planeada e ordenada de conteúdos publicísticos de natureza óp-
tica e acústica, com vista à sua difusão dirigida ao público, entendido este como uma grandeza publicística integrando 
diferentes subpúblicos com interesses, valores, gostos e sensibilidades diferentes. Sendo as liberdade de comunicação 
compreendidas com um âmbito normativo alargado, como deve suceder com a generalidade dos direitos, liberdade e 
garantias, o princípio da liberdade de programação preclude a tentativa de imposição de constrições conceituais à 
mesma, também aqui valendo o clássico aforismo, tão caro à doutrina e à jurisprudência constitucionais, segundo o 
qual ‘liberdade definida, é liberdade perdida’ (liberty defined is liberty lost). A liberdade de programação preclude todas 
as interferências estaduais, directas eou indirectas, ostensivas e subtis, oficiais e não oficiais, na selecção e conformação 
do conteúdo da programação em geral ou de um programa em particular. No que diz directamente respeito à progra-
mação no seio dos operadores privados de radiodifusão, a doutrina sublinha que a actividade em análise deve perma-
necer uma tarefa essencialmente autónoma e livre de interferências dos poderes públicos. Na verdade, a doutrina nota 
que a liberdade de expressão tem vindo a ser mobilizada para impedir e dificultar qualquer esforço governamental para 
restringir o conteúdo dos programas de entretenimento, mesmo quando contenham cenas de sexo e violência ou res-
trições à privacidade e à reputação. (…) De acordo com uma concepção alargada do âmbito normativo dos direitos à 
liberdade de expressão e de radiodifusão, a liberdade de programação deve abranger a possibilidade de emitir qualquer 
programa, independentemente do seu conteúdo ou da sua qualidade, sendo essa matéria reserva da empresa de radio-
difusão. Subjacente a esta reserva de actividade televisiva, ou reserva de empresa de radiodifusão, está a garantia da li-
berdade de conformação da programação dos operadores e o princípio da liberdade perante o Estado, em matéria de 
comunicação social. (...) A Administração ou qualquer outro órgão do poder público não pode ‘impedir, condicionar 
ou impor a difusão de quaisquer programas’, sem prejuízo de decisão judicial nesse sentido em termos legal e constitu-
cionalmente fundamentados’ (‘Reality Shows’ e liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 
28/32). ”Conforme pag. 7 do voto do Rel. Min. Dias Toffoli, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE nº 2.404, reqte. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por 
maioria, vencido Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tendo por objeto do 
art. 254 da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica4, independentemente da tecnologia uti-
lizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 
221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasi-
leiros na execução de produções nacionais.5 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
36, de 2002) 
(4) Art. 222, § 3º (meios de comunicação social eletrônica): 

Sobre o efeito de aprisionamento do cidadão, pelo exercício da liberdade de manifestação em redes sociais ( e não nos 
ambientes públicos reais), vide o comentário de Cass Sunstein, em “Challenge everything you think – democracy de-
pends on it: Representative government rests on the shared experiences that online media increasingly filter out”. The 
Guardian. Londres, 27 abr. 2017. Media Opinion. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/27/challenge-everything-democracy-representative-
government. Acesso em: 31 jan. 2018: “Public streets and parks continue to matter, and the same is true for the traditional media. 
But increasingly, technology enables people to create their own communications universes, limited to topics and perspectives they find congen-
ial. That may seem like freedom, but it’s a prison.”. 

Foi vetada pela Presidente Dilma Roussef, por inconstitucionalidade, o dispositivo de Lei Nº 12.844/13 (Conversão 
da Medida Provisória nº 610/13), que definia, dentre outros veículos, os portais de internet como empresas jornalísti-
cas para fins de benefício fiscal no recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de tais 
empresas: “MENSAGEM Nº 292, DE 19 DE JULHO DE 2013. (...) A Advocacia-Geral da União e o Ministério das Co-
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municações manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo: § 10 do art. 8º, da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, inserido pelo 
art. 13 do projeto de lei de conversão ‘§ 10. Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins do disposto no inciso XVI do § 3o, aquelas 
que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário por qualquer plataforma, inclusive em 
portais de conteúdo da internet. ’ Razão do veto ‘O dispositivo afronta o disposto nos arts. 220, 221 e 222 da Constituição, uma vez que 
estes preveem a necessidade de lei específica para o enquadramento dos meios eletrônicos de comunicação ao que se considera o subsistema 
constitucional de comunicação social. Dessa forma, o enquadramento dos portais de conteúdo na internet como empresas jornalísticas, nos 
termos do dispositivo vetado, não é possível por intermédio de legislação tributária. Além disso, há um alargamento do conceito da atividade 
jornalística, incluindo revistas, boletins e periódicos, bem como a distribuição de noticiário por qualquer plataforma, inclusive em portais de 
conteúdo na internet. Pretende-se uma conceituação ampla, aberta e indefinida, alcançando atividades não necessariamente jornalísticas. 
Cria, assim, por via legal, um leque de proteção que o legislador constitucional não adiantou na concepção do subsistema constitucional da 
Comunicação Social.’”. 

(5) Art. 222, § 3º: 
Sobre o conceito de comunicação de massa (ou social) vide “O regime jurídico-constitucional da radiodifusão e 
das telecomunicações no Brasil em face do conceito de atividades audiovisuais: a inconstitucionalidade do ante-
projeto de lei que cria a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual – Ancinav”, do então Consultor Jurídico 
do Ministério das Comunicações Otávio Luiz Rodrigues Junior, in Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
v. 43, n. 170, p.290-292, jun. 2006. Trimestral. Versão adaptada do PARECER/MC/CONJUR/OLRJ/N.0058-
1.01/2005, da Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_170/R170-21.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2007: “Observe-se, 
porém, que até mesmo a ‘comunicação de massa’ é alvo de censuras por ser tida como excessivamente plurívoca e, portanto, parcialmente 
inadequada a fins jurídicos. Mais ainda, dissociada do regime constitucional brasileiro. Seu conceito é vago e incerto.” (...) “É nítido 
que o uso do termo comunicação de massa, desacompanhado de uma estrutura infralegal específica, somente trouxe e trará incertezas e 
imprecisões à compreensão de seu conteúdo, seja por seu conceito excessivamente amplo, seja por sua vacuidade, ao exemplo das várias 
indicções acima transcritas.”. 

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 
1º.6 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002) 
(6) Art. 222, § 4º: 

Vide a LEI 10.610/02, (que “dispõe sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens”). 

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao 
Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002) 
 
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e auto-
rização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princí-
pio da complementaridade dos sistemas privado, público1 e estatal. 2 

(1) Art. 223 (sistema público): 
Vide os artigos 2 e 3 da Lei 11652/08, que “Institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública 
explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta; autoriza o Poder Exe-
cutivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; e dá ou-
tras providências”: “Art. 2º A prestação dos serviços de radiodifusão pública por órgãos do Poder Executivo ou mediante outorga a 
entidades de sua administração indireta deverá observar os seguintes princípios: I - complementaridade entre os sistemas privado, públi-
co e estatal; II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de produção e distribuição do conteúdo; III - pro-
dução e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas; IV - promoção da cultura nacional, es-
tímulo à produção regional e à produção independente; V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; VI - não discri-
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minação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; VII - observância de preceitos éticos no exercício 
das atividades de radiodifusão; VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, programação e distribuição de 
conteúdo no sistema público de radiodifusão; e IX - participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema 
público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. Art. 3º Constituem objetivos dos serviços de radiodifusão 
pública explorados pelo Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administração indireta: I - oferecer mecanismos para 
debate público acerca de temas de relevância nacional e internacional; II - desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante pro-
gramação educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania; III - fomentar a construção da cidadania, a 
consolidação da democracia e a participação na sociedade, garantindo o direito à informação, à livre expressão do pensamento, à criação 
e à comunicação; IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do cidadão; V - apoiar processos de inclusão social e socia-
lização da produção de conhecimento garantindo espaços para exibição de produções regionais e independentes; VI - buscar excelência 
em conteúdos e linguagens e desenvolver formatos criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovação e formação de talentos; 
VII - direcionar sua produção e programação pelas finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas, científicas e promotoras 
da cidadania, sem com isso retirar seu caráter competitivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores; VIII - 
promover parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, contribuindo para a expansão de sua produção e difusão; e IX - estimu-
lar a produção e garantir a veiculação, inclusive na rede mundial de computadores, de conteúdos interativos, especialmente aqueles vol-
tados para a universalização da prestação de serviços públicos. Parágrafo único. É vedada qualquer forma de proselitismo na progra-
mação.”. 

(2) Art. 223: 
Vide “Da renovação das concessões e permissões de serviços de radiodifusão em face do arquivamento por órgão ca-
merário do Congresso Nacional”, por Otavio Luiz Rodrigues Junior, in Revista de Direito Privado, v. 6, n. 22, 
abr./jun. 2005. 

“É importante notar que a criação de um ‘sistema público’ de rádio e televisão não se deu para autorizar a transformação do ‘sistema esta-
tal’ em venal voz dos governantes e a do assim chamado ‘sistema privado’ em um servil coral de oligarquias. Pelo contrário, apenas sinali-
zou a preocupação do Constituinte em estimular de forma particularmente intensa o pluralismo, valor da ordem constitucional que rege todos 
os três ‘sistemas’ supramencionados. Distingue-se o ‘setor público’ do chamado ‘setor privado’ por não pressupor o exercício da atividade por 
empresas concessionárias ou permissionárias destinadas à obtenção de lucros e controladas por particulares ou empresas privadas. Distingue-
se, por outro lado, do ‘sistema estatal’ por ser organizado e dirigido por organizações da sociedade civil, e não pelo Estado. Na concepção da 
Constituição, a TV e o rádio do ‘sistema público’ deveriam, como vemos, ser geridos por associações, sindicatos e ‘organizações sociais’, ser-
vindo à sociedade civil e não aos interesses dos governantes e seus aliados. A TV e o rádio do ‘sistema público’ deveriam, inclusive, fragmen-
tar sua programação, permitindo a produção descentralizada da mesma, de forma a assegurar um ‘direito de antena’ a distintos setores da 
sociedade. A previsão constitucional de três sistemas de rádio e televisão distintos - um ‘privado’, um ‘público’ e um ‘estatal’ (artigo 223, 
caput), não despubliciza, na verdade, nem o setor dito ‘privado’ nem o setor ‘público não-estatal’, que seguem, ambos, dependendo de conces-
sões, autorizações e permissões, regidas pelo direito público, de serviços de competência da União. Vista como freio ao poder privado, a previ-
são de um sistema ‘estatal’ também se destina, por fim, a reforçar o pluralismo, e não a legitimar a criação de uma rede ‘chapa-branca’, a 
serviço da propaganda política governamental. Tanto isso é verdade, que a Constituição dispõe sobre um ‘sistema estatal’, e não sobre um 
‘sistema governamental’ ou ‘governista’. E este ‘sistema estatal’, ainda que não entregue diretamente à sociedade civil (gestora direta do ‘sis-
tema público’, na linguagem do artigo 223), pode e deve ser organizado pelo Estado de modo a resguardar o pluralismo e a informação con-
tra as pressões do situacionismo político para controlar a mídia. Uma TV ou rádio estatal não deve silenciar a oposição. Não por acaso, há 
países democráticos em que a direção das redes estatais tem de ser mesmo compartilhada entre partidos oposicionistas e governistas, para que 
estes últimos não fiquem tentados a abusar do controle dos veículos do ‘sistema estatal’. Ao não excetuar do campo do pluralismo o chama-
do ‘sistema estatal’, está a Constituição, pois, fechando as portas ao telejomalismo ‘chapa-branca’ e dando lastro a normas que permitam às 
TVs e rádios deste sistema uma abertura a todos os partidos e a todos os grupos sociais e correntes com algum significado na vida coletiva, 
nas suas discussões e nos seus conflitos. A exigência constitucional de que também exista um sistema de TVs e rádios sem nenhuma parti-
cipação do capital privado pode ser vista, em suma, como uma garantia da própria liberdade e pluralidade da comunicação social. O ‘siste-
ma estatal’ não se justifica, pois, só para garantir o exercício da atividade informativa onde exista desinteresse da iniciativa privada em as-
sumi-la, através de concessões. O princípio da complementaridade dos ‘sistemas privado, público e estatal’ (artigo 223, reflete, sim, o relevo 
do pluralismo na esfera constitucional e visa, sobretudo, a criar dentro da mídia um sistema de freios e contrapesos próprio, que a impeça de 
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se tomar um polo social de poder descontrolado. Ora, se nem no ‘sistema estatal’ a Constituição permite o uso abusivo do serviço público de 
radiodifusão, se nem no ‘sistema estatal’ permite a submissão total e automática do rádio e da TV aos interesses do grupo situacionista, res-
ta evidente que este último não pode, tampouco, através de concessões e outros atos administrativos, apossar-se do ‘sistema público’ e do ‘sis-
tema privado’, sabotando a ordem constitucional por outras vias. Cumpre destacar novamente, por fim, que os três ‘sistemas’ se inserem na 
lógica do exercício de um serviço público, no qual é dever do Estado impedir o que na Alemanha se denomina ‘poder unidirecional sobre a 
opinião’. Concebida como serviço público, a radiodifusão é regrada em nossa Constituição de forma distinta daquela dirigida às atividades 
do setor periodístico. Se estas últimas independem de concessões, permissões e autorizações estatais, já na radiodifusão tais atos são constitu-
cionalmente previstos (artigo 223, caput), pois compete à Administração assegurar que a prestação do serviço sirva a objetivos constitucio-
nais próprios, evitando, por exemplo, os riscos políticos decorrentes da oligopolização (artigo 220, § 5º da Constituição de 1988). Dentro 
desse quadro, não seria exagero aceitar a tese de que, ao conceder o serviço, o Estado tenha de garantir um fornecimento mínimo de informa-
ções livres de qualquer ‘monopólio das opiniões’. Tal dever de assegurar um fornecimento mínimo de informações em uma atmosfera de plu-
ralismo, justifica por si só o dever-reflexo de criar e manter um ‘sistema estatal’ de radiodifusão, nem por isso deve ser desconsiderado à hora 
da Administração distribuir concessões, autorizações e permissões no âmbito do ‘sistema privado’. Voltada ao fomento do pluralismo consti-
tucionalmente desejado, a existência do ‘sistema privado’ não basta, por si só, para assegurar a boa prestação do serviço. Esta seria, aliás, 
inviável, no entender da própria Constituição, em se verificando um alto grau de concentração empresarial neste ‘sistema’.”, conforme 
“Consulta: Serviço público de radiodifusão e contrato de elaboração e veiculação de programação”, por Gilberto Ber-
covici, in: Direito Econômico Aplicado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Contracorrente, 2016, p. 267-270. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebi-
mento da mensagem. 

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de 
decisão judicial.3 

(3) Art. 223, § 4º: 
No caso de permissão de radiodifusão comunitária de sons, expedida mediante processo administrativo irregular, o 
Tribunal de Contas da União decidiu não anular a Portaria do Ministério das Comunicações, mas apenas determinar a 
não renovação da outorga, após seu primeiro decênio de vigência: “10. Na verdade, verificou-se que foi tomada uma decisão 
contrária aos critérios estabelecidos na legislação pertinente, com a seleção de prestador de serviço que deixou de preencher um desses crité-
rios.”. (...) “Todavia, cabe ressaltar que não consta dos autos do processo administrativo que trata do interesse da ACAB qualquer parecer 
acerca dessas manifestações, demonstrando a fragilidade da instrução e análise dos processos no âmbito do Ministério das Comunicações. 
Assim, mostra-se oportuna a determinação proposta pela Sefid. 21. A ausência de análise das questões materiais e jurídicas argüidas pela 
recorrente no julgamento de recurso administrativo e julgamento intempestivo de recurso administrativo foi comprovada, após a realização de 
diligência ao Ministério das Comunicações. Portanto, com relação a esses fatos, a Denúncia deve ser considerada procedente.”. (...) “25. Por 
fim, em razão de orientação que fiz constar em despacho, a Sefid examinou as conseqüências dos atos aqui examinados, tidos como irregu-
lares, com o objetivo de verificar se as irregularidades perpetradas poderiam conduzir à anulação da concessão em exame, com a necessária 
oitiva prévia dos interessados (Ministério das Comunicações e ACAB), ou que fosse considerada a hipótese de apenas ser determinada ao 
Ministério das Comunicações a não-prorrogação da outorga em análise.”. (...) “27. Destaca a Sefid que o Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária difere profundamente dos serviços de radiodifusão comercial (radiodifusão sonora - rádios AM, FM e OM e radiodifusão de sons e 
imagens - Televisão), sendo outorgado a fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos. Esse fato, aliado à finalidade do Serviço de 
RadCom, estatuído no art. 3º da Lei 9.612/1998, faz, na visão da unidade técnica, concluir que a eventual anulação da outorga sob 
exame traria prejuízos exclusivamente à comunidade beneficiada.”. (...) “30. Pondera, ainda, a Sefid que, como o Congresso Nacional, por 
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meio do Decreto Legislativo 900, de 19/11/2003, aprovou o ato de outorga em questão, ainda que se procedesse a anulação da Portaria 
de outorga, seria necessário a adoção de medidas para a anulação do Decreto Legislativo que aprovou aquele ato. Nesse sentido, salienta o 
disposto no art. 223, § 4º, da Constituição Federal, que estabelece que o cancelamento da concessão ou permissão de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 31. Quanto a esse aspecto, saliento que examinei essa 
questão no TC 027.077/2006-4, relatado na Sessão Plenária de 3/9/2008 (Acórdão 1.900/2008-Plenário). Na oportunidade, con-
signei meu entendimento, acolhido por este Colegiado, no sentido de que o cancelamento da outorga de que trata o art. 223, § 4º, da Consti-
tuição Federal busca resguardar concessões e permissões regularmente outorgadas de eventual arbítrio da Administração no sentido de, antes 
do prazo definido, extingui-las, e de que o ato de outorga concedida com vício de ilegalidade deve, em decorrência do poder de autotutela, ser 
anulado pela autoridade administrativa que celebra o ato, não sendo necessária a decisão judicial referida no citado art. 223, § 4º, da CF. 
Portanto, nesta situação, se fosse o caso, não haveria necessidade de decisão judicial, em face de ilegalidade verificada na fase de avaliação 
das propostas. 32. Por essas razões, ainda que, de fato, tenha sido verificada irregularidade no procedimento de seleção de entidade para a 
prestação do Serviço de Radiodifusão Comunitária no Município de Ervália/MG, entendo que a opção que melhor atende o interesse pú-
blico e a manutenção dos benefícios auferidos pela comunidade é a realização de determinação ao Ministério das Comunicações para que se 
abstenha de prorrogar a presente outorga.”, conforme ACÓRDÃO Nº 2138/2008 - TCU – Plenário, Processo 
010.385/2006-7, Denúncia, Ministro Relator Ubiratan Aguiar. 

“27. Constada a ilegalidade, cabe verificar se é necessária a decisão judicial referida no art. 223, § 4°, da Constituição Federal para que 
seja anulado o resultado da Concorrência 13/1998. 28.Para que se conclua acerca da licitude da proposta que ao final será submetida a 
este Colegiado, cabe ressaltar alguns aspectos relacionados ao tema, já bem explorados na instrução transcrita no Relatório precedente.29. O 
art. 223, § 4°, da Constituição Federal dispõe que ‘§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de 
decisão judicial.’. Assim, para o deslinde do caso, deve ser averiguado se a anulação por ilegalidade é forma de extinção unilateral da outor-
ga que se enquadra no ‘cancelamento’ a que se refere o mencionado dispositivo, demandando ação judicial. 30. No presente caso, cabe avali-
ar se a outorga viciada na origem por ilegalidade é válida e produz efeitos legais. Para tanto, deve ser avaliado o ato administrativo que deu 
origem a essa outorga e que apresenta vício insanável decorrente de ilegalidade. Aplicam-se, nesse sentido, a doutrina administrativista no 
tocante às definições de ato administrativo nulo e ato administrativo anulável, e à possibilidade de sua anulação ou convalidação. 31. Como 
bem destacado na instrução, a doutrina é convergente no sentido de que o ato administrativo dotado de vício insanável não pode ser convali-
dado, impondo-se à Administração o dever de invalidá-lo, por nulidade absoluta. Nesse sentido está vazada a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal que, ao reconhecer o poder de autotutela da Administração, dispõe: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportuni-
dade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’. 32.Na mesma linha estabelece a Lei 
9.784/99, em seu art. 53: ‘A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.’. 33. A doutrina também converge no sentido de que ato ilegal 
não produz efeitos válidos, não gerando direitos. Sendo insanáveis não podem ser convalidados, cabendo, portanto, a sua anulação que pro-
duzirá efeitos desde a sua origem, alcançando todos os atos dele decorrentes. Assim, ato que contenha o vício da ilegalidade deve ser anulado 
pela Administração ou pelo Poder Judiciário. 34. Por essa razão, o ato em exame – portaria que outorgou permissão de serviço de radiodi-
fusão – comporta vício insanável, decorrente de ilegalidade ocorrida no procedimento licitatório (inabilitação ilegal de concorrente). Nesse sen-
tido, a sua anulação não é forma de extinção unilateral da outorga, mas significa o reconhecimento de que se trata de outorga sem validade, 
pois concedida sob fundamento ilegal, representando ato que não existe no mundo jurídico como válido. Portanto, a anulação da outorga em 
foco não pode ser reconhecida como cancelamento que se subordine à prescrição do art. 223, § 4°, da Constituição Federal. 35. O precedente 
do Superior Tribunal de Justiça trazido pela Sefid acerca da possibilidade de anulação, pelo Ministro das Comunicações, de contrato de 
concessão de serviço de radiodifusão viciado por ilegalidade, sem prévia decisão judicial, aplica-se integralmente ao presente caso. No Manda-
do de Segurança nº 8.937/DF, julgado em 8/10/2003, aquele Tribunal firmou entendimento de que o Ministro de Estado das Comuni-
cações é competente para anular contrato de concessão de serviço de radiodifusão eivado de nulidade, sem que haja necessidade de apreciação 
pelo Poder Judiciário. 36. Naquele caso, a nulidade do ato de outorga foi provocada pela empresa outorgada que, descumprindo as normas, 
transferiu ilegalmente cotas de capital para outra empresa. Por essa razão, o Ministro das Comunicações, sem prévia decisão judicial, anu-
lou o respectivo contrato de concessão, por nulidade da outorga que havia sido concedida por decreto presidencial, vigente o decreto legislativo 
que a havia aprovado. 37. O entendimento do STJ foi no sentido de que a previsão constitucional do art. 223, § 4° é para o cancelamento 
de outorgas válidas e não para o reconhecimento de nulidade, e que a autoridade que celebrou o contrato administrativo pode declarar sua 
nulidade sem desconstituir seus atos preparatórios. 38. Naquele caso, o Ministro das Comunicações anulou o contrato de concessão e não o 
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ato de outorga, da competência do Presidente da República, nem o decreto legislativo, de competência do Congresso Nacional.”, conforme 
voto do Relator Ministro Ubiratan Aguiar no ACÓRDÃO Nº 1900/2008, processo TC-027.077/2006-4, Plenário do 
TCU, julgado na Sessão Extraordinária de 03/09/2008. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, 
como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.  

Vide a LEI Nº 8.389/91, que “Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição 
Federal e dá outras providências”. 

CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das es-
pécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entida-
des dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, ve-
dada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua prote-
ção;  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degrada-
do, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.  
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados.  

259



 

 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais.  
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminató-
rias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, 
conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza ima-
terial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica 
que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, 
de 2017) 

CAPÍTULO VII - DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, 
DO JOVEM E DO IDOSO 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

“Defender é proteger. Está tudo coerente. O passar em revista os dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente Re-
lator. Ora, proteger a família em que medida? Substituindo a família? Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pes-
soa? Não, o Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O Estado, diz a Constituição, tem que possibili-
tar à família, mediante lei, meios para que ela se proteja. O discurso aí é de autoproteção, é de autotutela. A família decide sobre que 
programa de rádio ou de televisão assistir, sobre que programa de rádio ou de televisão não assistir, desassistir.”, conforme pag.4 
do voto Min. Ayres Britto, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2.404, Rel. Min. Dias 
Toffoli, reqte. Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, sessão plenária do STF, julgado em 31/08/2016, por maioria, 
vencidos Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.  
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.  
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes.  
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher.  
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitu-
cional nº 66, de 2010) 
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§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educa-
cionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.  
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, crian-
do mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescen-
te e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

Vide a ADI nº 5.326-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Reqte: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi-
são – ABERT. O relator, “convencido da urgência da apreciação do tema”, deferiu liminar para suspender a eficá-
cia da expressão “inclusive artístico”, do inc. II da Recomendação Conjunta 1/2014-SP e do art. 1º, II, da Reco-
mendação Conjunta 1/2014-MT, e para afastar a competência definida no Ato GP 19/2013 e no Provimento 
CG/CR 7/2014, para apreciação de pedidos de alvará visando à participação de crianças e adolescentes em repre-
sentações artísticas e para criação do Juizado Especial na Justiça do Trabalho. Pendente de julgamento a medida 
cautelar pelo Plenário do STF que, anteriormente, dera inicio em 12/08/2015 ao respectivo julgamento, interrom-
pido por pedido de vista da Min. Rosa Weber, após os votos dos Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que 
concediam a cautelar. 

Sobre o regime constitucional da Classificação Indicativa, vide a ADI nº 2.404-DF. Seu julgamento foi iniciado em 
30/11/2011, retornando em 05/11/2015, momento em que, impedido Min. Gilmar Mendes, votaram pela incons-
titucionalidade os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ayres Britto, e pela procedência da ação, me-
diante interpretação do art. 254 do E.C.A. conforme a Constituição. [ADI 2.404-DF, Pleno STF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, Reqte: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, j. 31/08/2016, DJe 01/08/2017]. 

Sobre a tutela constitucional das minorias, vide o Voto do Rel. Min. Celso de Mello, na Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental – ADPF nº 187, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, jul-
gado em 15/06/2011: “O sentido de fundamentalidade de que se reveste essa liberdade pública permite afirmar que as minorias 
também titularizam, sem qualquer exclusão ou limitação, o direito de reunião, cujo exercício mostra-se essencial à propagação de suas 
idéias, de seus pleitos e de suas reivindicações, sendo completamente irrelevantes, para efeito de sua plena fruição, quaisquer resistências, 
por maiores que sejam, que a coletividade oponha às opiniões manifestadas pelos grupos minoritários, ainda que desagradáveis, atrevi-
das, insuportáveis, chocantes, audaciosas ou impopulares.”. (...) “Cabe enfatizar, presentes tais razões, que o Supremo Tribunal Fede-
ral, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido, muitas vezes, decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara 
demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim proferidos, objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos 
mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que identificam os grupos minoritários expostos a situa-
ções de vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política e que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de intolerância, de perse-
guição, de discriminação, de injusta exclusão, de repressão e de abuso contra os seus direitos.”. (...) “Lapidar, sob a perspectiva de uma 
concepção material de democracia constitucional, a lúcida advertência do saudoso e eminente Professor GERALDO ATALIBA 
(‘Judiciário e Minorias’, ‘in’ Revista de Informação Legislativa, vol. 96/194): ‘A Constituição verdadeiramente democrática há de 
garantir todos os direitos das minorias e impedir toda prepotência, todo arbítrio, toda opressão contra elas. Mais que isso – por meca-
nismos que assegurem representação proporcional -, deve atribuir um relevante papel institucional às correntes minoritárias mais ex-
pressivas. (...) Na democracia, governa a maioria, mas – em virtude do postulado constitucional fundamental da igualdade de todos os 
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cidadãos –, ao fazê-lo, não pode oprimir a minoria. Esta exerce também função política importante, decisiva mesmo: a de oposição ins-
titucional, a que cabe relevante papel no funcionamento das instituições republicanas. O principal papel da oposição é o de formular 
propostas alternativas às idéias e ações do governo da maioria que o sustenta. Correlatamente, critica, fiscaliza, aponta falhas e censura 
a maioria, propondo-se, à opinião pública, como alternativa. Se a maioria governa, entretanto, não é dona do poder, mas age sob os 
princípios da relação de administração. (...) Daí a necessidade de garantias amplas, no próprio texto constitucional, de existência, so-
brevivência, liberdade de ação e influência da minoria, para que se tenha verdadeira república. ’”. (...) “Também o eminente e 
saudoso Professor PINTO FERREIRA (‘Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno’, tomo I/195-196, 
item n. 8, 5ª ed., 1971, RT) demonstra igual percepção do tema, ao enfatizar - com fundamento em irrepreensíveis 
considerações de ordem doutrinária - que a essência democrática de qualquer regime de governo apóia-se na exis-
tência de uma imprescindível harmonia entre a ‘Majority rule’ e os ‘Minority rights’:” (...) “‘A livre deliberação da mai-
oria não é suficiente para determinar a natureza da democracia. STUART MILL já reconhecia essa impossibilidade, ainda no século 
transato: ‘Se toda a humanidade, menos um, fosse de uma opinião, não estaria a humanidade mais justificada em reduzir ao silêncio 
tal pessoa, do que esta, se tivesse força, em fazer calar o mundo inteiro’. Em termos não menos positivos, esclarece o sábio inglês, nas 
suas ‘Considerations on Representative Government’, quando fala da verdadeira e da falsa democracia (‘of true and false Democracy’): 
‘A falsa democracia é só representação da maioria, a verdadeira é representação de todos, inclusive das minorias. A sua peculiar e ver-
dadeira essência há de ser, destarte, um compromisso constante entre maioria e minoria.’ (grifei)”. (...) “É evidente que o princípio ma-
joritário desempenha importante papel no processo decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais, mas não pode 
legitimar, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional, a supressão, a frustração e a aniquilação de direitos 
fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e da liberdade de expressão (e, também, o do direito de petição), sob pena de 
descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito. Desse modo, e para que o regime democrático não 
se reduza a uma categoria político-jurídica meramente conceitual ou simplesmente formal, torna-se necessário assegurar, às minorias, 
notadamente em sede jurisdicional, quando tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo efetivo, os direitos 
fundamentais, que a todos, sem distinção, são assegurados.”. 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e 
do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específi-
cas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-
infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a faci-
litação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e 
de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e 
de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência. 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 
XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
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III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emen-
da Constitucional nº 65, de 2010) 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na rela-
ção processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica;  
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; 
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou aban-
donado; 
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e 
ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. 
Art. 227, § 3º, VII: 

Sobre a participação de crianças e adolescentes em passeatas pela descriminalização das drogas (Marcha da Maco-
nha), o Min. Luiz Fux propôs restrição: “Por fim, há outra restrição que não pode ser ignorada. A manifestação de pensamento 
favorável à descriminalização do consumo entorpecentes, cabível no exercício da liberdade de expressão, pressupõe, como já assinalado, a 
autonomia individual. Diante disso, não é adequado que crianças e adolescentes, cuja autonomia é limitada – ainda que temporaria-
mente –, sejam levados à participação ativa no evento. O art. 227 da Constituição, com redação conferida pela Emenda Constitucio-
nal nº 65/2010, estabelece absoluta prioridade na proteção da criança, do adolescente e do jovem quanto à saúde e à dignidade. O in-
ciso VII do § 3.º do mesmo dispositivo constitucional inclui, na sua proteção especial, a adoção de ‘programas de prevenção e atendi-
mento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins’. Extrai-se das disposições constitu-
cionais acima mencionadas – tendo-se em mente a lúcida distinção feita por EROS ROBERTO GRAU (Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 5. edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 27) entre textos normativos e normas pro-
priamente ditas – a existência de um princípio constitucional, um estado ideal de coisas, voltado ao afastamento da criança e do adoles-
cente do consumo de entorpecentes e drogas afins, seja lícito ou ilícito o seu consumo. Vale dizer, se a Constituição cuidou de prever a 
proteção dos menores dependentes químicos, é corolário dessa previsão que se vislumbre um propósito constitucional de evitar, tanto 
quanto possível, o contato das crianças e adolescentes com a droga, com o risco da eventual criação de uma dependência. Obviamente, o 
atingimento da maioridade permitirá ao indivíduo, segundo a sua livre convicção, defender ou não a descriminalização das drogas. Con-
tudo, o engajamento de menores em movimentos dessa natureza, esperando-se deles a defesa ostensiva do consumo legalizado de entorpe-
centes como a maconha, interfere indevidamente no processo de formação de sua autonomia e aponta em sentido oposto àquele sinaliza-
do pela Constituição no art. 227, caput e § 3º, VII.”. Os demais Ministros repeliram tal restrição: “Min. Celso de Mello - 
(Relator): A participação de menores em reuniões públicas, notadamente daqueles relativamente incapazes (que, alistados eleitoralmen-
te, são investidos na condição de cidadãos, por efeito do que prescreve o art. 14, § 1°, n. II, “c”, da Constituição), ainda mais quando 
acompanhados de seus pais, a quem incumbe o dever jurídico de ampará-los (CF, art. 229), não compromete, só por si, a proteção de-
vida à criança e ao adolescente.”. (...) “Min. Cármen Lúcia - Até porque, Ministro, seria o Estado dizendo para o pai e para a mãe 
aonde se pode ir e com quem.” (...) “Min. Celso de Mello - (Relator): Observe-se que o menor relativamente incapaz, maior de 16 
(dezesseis) e menor de 18 (dezoito) anos (Código Civil, art. 4°, n. I), pode alistar-se eleitor e exercer, nessa condição, a cidadania ativa 
(CF. art. 14, § 1°, n. lI, "c"), o que lhe confere legitimidade para co-participar da instauração de processo legislativo resultante de ini-
ciativa popular (CF. art. 61, § 2°). Nada pode justificar, desse modo, seja ele excluído do exercício da liberdade de reunião, mesmo 
porque, como já destacado, o menor com mais de 16 (dezesseis) e menos de 18 (dezoito) anos, uma vez alistado eleitoralmente, pode 
subscrever projeto de lei, de iniciativa popular, propondo a abolição penal em relação a qualquer tema, inclusive no que concerne ao uso 
e consumo de drogas... (...) “Min. Ayres Britto - Eu termino dizendo que também deixo de lado o problema da frequência ou da par-
ticipação em reunião de crianças e adolescentes, porque eu me remeto para o artigo 227 da Constituição, que é cuidadoso, e me parece 
que, no particular, fica a cargo de cada família.”, conforme Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
– nº 187 (ADPF 187), Rel. Min. Celso de Mello, reqte. Procurador-Geral da República, Pleno do STF, julgado em 
15/06/2011. 
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§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adoles-
cente.  
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condi-
ções de sua efetivação por parte de estrangeiros.  
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direi-
tos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.  
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o dis-
posto no art. 204. 
§ 8º A lei estabelecerá:  
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;  
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas 
do poder público para a execução de políticas públicas.  
  
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legis-
lação especial.  
 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.  
 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegu-
rando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 
o direito à vida.  
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos ur-
banos. 

CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter perma-
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recur-
sos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, ca-
bendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
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§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei.  
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis. 
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Con-
gresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no 
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa fé. 
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 
 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juí-
zo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo. 

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Art. 233. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
 
Art. 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Es-
tado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dí-
vida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. 
 
Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas 
básicas: 
I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessete Deputados se a população do Estado 
for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro, se igual ou superior a esse número, 
até um milhão e quinhentos mil; 
II - o Governo terá no máximo dez Secretarias; 
III - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo Governador eleito, dentre brasi-
leiros de comprovada idoneidade e notório saber; 
IV - o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores; 
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V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos da se-
guinte forma: 
a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco anos de idade, em exercício na área do 
novo Estado ou do Estado originário; 
b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e 
saber jurídico, com dez anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento 
fixado na Constituição; 
VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os cinco primeiros Desembargadores 
poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País; 
VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro 
Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e 
títulos; 
VIII - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela 
Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com trinta e 
cinco anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis "ad nutum"; 
IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de 
encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Admi-
nistração Federal ocorrerá da seguinte forma: 
a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos encargos financeiros para 
fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilida-
de da União; 
b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por cento e, no oitavo, dos 
restantes cinqüenta por cento; 
X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão 
disciplinadas na Constituição Estadual; 
XI - as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar cinqüenta por cento da re-
ceita do Estado. 
 
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 
Poder Público. (Regulamento) 
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciá-
rio. 
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos prati-
cados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento) 
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títu-
los, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provi-
mento ou de remoção, por mais de seis meses. 
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Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses 
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 
 
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e ou-
tros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta 
Constituição. 
  
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, cri-
ado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, 
passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o 
programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento) 
§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão 
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o va-
lor. 
§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situ-
ações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando 
vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas con-
tas individuais dos participantes. 
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Inte-
gração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois sa-
lários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, 
computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participa-
vam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.  
§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa 
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, 
na forma estabelecida por lei.  
 
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos 
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 
 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas 
por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não 
sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. 
§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro. 
§ 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. 
 
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei se-
rão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qual-
quer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, 
no que couber, o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014) 
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfi-
co ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e 
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 81, de 2014) 
 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 
veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pes-
soas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.  
 
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência 
aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do autor do ilícito. 
 
Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição 
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até 
a promulgação desta emenda, inclusive. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) 
 
Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão cri-
térios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decor-
rência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorre-
rá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 

268

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art247


 

 

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de 
previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo 
de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no 
art. 37, XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentado-
ria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos 
dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão cons-
tituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ati-
vos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fun-
dos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos 
pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União po-
derá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que 
disporá sobre a natureza e administração desse fundo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
 
Brasília, 5 de outubro de 1988.  
Ulysses Guimarães , Presidente - Mauro Benevides , 1.º Vice-Presidente - Jorge Arbage , 2.º Vice-
Presidente - Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário - Mário Maia , 2.º Secretário - Arnaldo Faria de Sá , 3.º 
Secretário - Benedita da Silva , 1.º Suplente de Secretário - Luiz Soyer , 2.º Suplente de Secretário - 
Sotero Cunha , 3.º Suplente de Secretário - Bernardo Cabral , Relator Geral - Adolfo Oliveira , Relator 
Adjunto - Antônio Carlos Konder Reis , Relator Adjunto - José Fogaça , Relator Adjunto - Abigail Fei-
tosa - Acival Gomes - Adauto Pereira - Ademir Andrade - Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck - 
Adylson Motta - Aécio de Borba - Aécio Neves - Affonso Camargo - Afif Domingos - Afonso Arinos - Afonso 
Sancho - Agassiz Almeida - Agripino de Oliveira Lima - Airton Cordeiro - Airton Sandoval - Alarico Abib - 
Albano Franco - Albérico Cordeiro - Albérico Filho - Alceni Guerra - Alcides Saldanha - Aldo Arantes - 
Alércio Dias - Alexandre Costa - Alexandre Puzyna - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vasconce-
los - Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira - Aluizio Bezerra - Aluízio Campos - Álvaro Antônio - Álvaro Pa-
checo - Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - Amaral Netto - Amaury Müller - Amilcar Moreira - Ângelo Ma-
galhães - Anna Maria Rattes - Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antônio Câmara - Antônio Carlos 
Franco - Antonio Carlos Mendes Thame - Antônio de Jesus - Antonio Ferreira - Antonio Gaspar - Antonio 
Mariz - Antonio Perosa - Antônio Salim Curiati - Antonio Ueno - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes - 
Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante - Arolde de Oliveira - Artenir Werner - Artur da Távola - Asdrubal 
Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - Augusto Carvalho - Áureo Mello - Basílio Villani - Benedicto Monteiro - 
Benito Gama - Beth Azize - Bezerra de Melo - Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada - Bosco França - 
Brandão Monteiro - Caio Pompeu - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó - Carlos Benevides - Carlos Cardinal 
- Carlos Chiarelli - Carlos Cotta - Carlos De’Carli - Carlos Mosconi - Carlos Sant’Anna - Carlos Vinagre - 
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Carlos Virgílio - Carrel Benevides - Cássio Cunha Lima - Célio de Castro - Celso Dourado - César Cals Neto 
- César Maia - Chagas Duarte - Chagas Neto - Chagas Rodrigues - Chico Humberto - Christóvam Chiaradia 
- Cid Carvalho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláudio Ávila - Cleonâncio Fonseca - Costa Ferreira - Cristina 
Tavares - Cunha Bueno - Dálton Canabrava - Darcy Deitos - Darcy Pozza - Daso Coimbra - Davi Alves 
Silva - Del Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio Braz - Denisar Arneiro - Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage 
- Dirce Tutu Quadros - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Djenal Gonçalves - Domingos Juvenil - Domingos 
Leonelli - Doreto Campanari - Edésio Frias - Edison Lobão - Edivaldo Motta - Edme Tavares - Edmilson 
Valentim - Eduardo Bonfim - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Egídio Ferreira Lima - Elias Murad - 
Eliel Rodrigues - Eliézer Moreira - Enoc Vieira - Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - Erico Pegoraro - Ervin 
Bonkoski - Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco - Eunice Michiles - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado - 
Ézio Ferreira - Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes - Fausto Rocha - 
Felipe Mendes - Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho - Fernando Cunha - Fernando Gasparian - Fernando 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Fernando Lyra - Fernando Santana - Fernando Velasco - Firmo de 
Castro - Flavio Palmier da Veiga - Flávio Rocha - Florestan Fernandes - Floriceno Paixão - França Teixeira - 
Francisco Amaral - Francisco Benjamim - Francisco Carneiro - Francisco Coelho - Francisco Diógenes - Fran-
cisco Dornelles - Francisco Küster - Francisco Pinto - Francisco Rollemberg - Francisco Rossi - Francisco Sales - 
Furtado Leite - Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone Righi - Genebaldo Correia - Genésio Bernardino - 
Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Geraldo Bulhões - Geraldo Campos - Geraldo Fleming - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel Dantas - Gil César - Gilson Machado - 
Gonzaga Patriota - Guilherme Palmeira - Gumercindo Milhomem - Gustavo de Faria - Harlan Gadelha - 
Haroldo Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa - Hélio Duque - Hélio Manhães - Hélio Rosas - Henrique 
Córdova - Henrique Eduardo Alves - Heráclito Fortes - Hermes Zaneti - Hilário Braun - Homero Santos - 
Humberto Lucena - Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues - 
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Irma Passoni - Ismael Wanderley - Israel Pinheiro - Itamar Franco - 
Ivo Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta - Jairo Azi - Jairo Carneiro - 
Jalles Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme Santana - Jesualdo Cavalcanti - 
Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino - João Alves - João Calmon - João Carlos Bacelar - João Castelo - 
João Cunha - João da Mata - João de Deus Antunes - João Herrmann Neto - João Lobo - João Machado 
Rollemberg - João Menezes - João Natal - João Paulo - João Rezek - Joaquim Bevilácqua - Joaquim Francisco - 
Joaquim Hayckel - Joaquim Sucena - Jofran Frejat - Jonas Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge Bornhausen - Jorge 
Hage - Jorge Leite - Jorge Uequed - Jorge Vianna - José Agripino - José Camargo - José Carlos Coutinho - José 
Carlos Grecco - José Carlos Martinez - José Carlos Sabóia - José Carlos Vasconcelos - José Costa - José da 
Conceição - José Dutra - José Egreja - José Elias - José Fernandes - José Freire - José Genoíno - José Geraldo - 
José Guedes - José Ignácio Ferreira - José Jorge - José Lins - José Lourenço - José Luiz de Sá - José Luiz Maia - 
José Maranhão - José Maria Eymael - José Maurício - José Melo - José Mendonça Bezerra - José Moura - José 
Paulo Bisol - José Queiroz - José Richa - José Santana de Vasconcellos - José Serra - José Tavares - José Teixei-
ra - José Thomaz Nonô - José Tinoco - José Ulísses de Oliveira - José Viana - José Yunes - Jovanni Masini - 
Juarez Antunes - Júlio Campos - Júlio Costamilan - Jutahy Júnior - Jutahy Magalhães - Koyu Iha - Lael Va-
rella - Lavoisier Maia - Leite Chaves - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur Lomanto - Levy Dias - Lézio 
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Sathler - Lídice da Mata - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Lú-
cio Alcântara - Luís Eduardo - Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Freire - Luiz Gushiken 
- Luiz Henrique - Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Marques - Luiz Salomão - Luiz Viana - 
Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - Maguito Vilela - Maluly Neto - Manoel Castro - Manoel Moreira - 
Manoel Ribeiro - Mansueto de Lavor - Manuel Viana - Márcia Kubitschek - Márcio Braga - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Marcondes Gadelha - Marcos Lima - Marcos Queiroz - Maria de Lourdes Abadia - Maria 
Lúcia - Mário Assad - Mário Covas - Mário de Oliveira - Mário Lima - Marluce Pinto - Matheus Iensen - 
Mattos Leão - Maurício Campos - Maurício Correa - Maurício Fruet - Maurício Nasser - Maurício Pádua - 
Maurílio Ferreira Lima - Mauro Borges - Mauro Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio - Max Ro-
senmann - Meira Filho - Melo Freire - Mello Reis - Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes Ribeiro - Mes-
sias Góis - Messias Soares - Michel Temer - Milton Barbosa - Milton Lima - Milton Reis - Miraldo Gomes - 
Miro Teixeira - Moema São Thiago - Moysés Pimentel - Mozarildo Cavalcanti - Mussa Demes - Myrian Por-
tella - Nabor Júnior - Naphtali Alves de Souza - Narciso Mendes - Nelson Aguiar - Nelson Carneiro - Nel-
son Jobim - Nelson Sabrá - Nelson Seixas - Nelson Wedekin - Nelton Friedrich - Nestor Duarte - Ney Ma-
ranhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion Albernaz - Noel de Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio 
Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - Olívio Dutra - Onofre Corrêa - Orlando Bezerra - Orlando Pacheco - 
Oscar Corrêa - Osmar Leitão - Osmir Lima - Osmundo Rebouças - Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - Osval-
do Macedo - Osvaldo Sobrinho - Oswaldo Almeida - Oswaldo Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de Andrade - 
Paes Landim - Paulo Delgado - Paulo Macarini - Paulo Marques - Paulo Mincarone - Paulo Paim - Paulo 
Pimentel - Paulo Ramos - Paulo Roberto - Paulo Roberto Cunha - Paulo Silva - Paulo Zarzur - Pedro Canedo 
- Pedro Ceolin - Percival Muniz - Pimenta da Veiga - Plínio Arruda Sampaio - Plínio Martins - Pompeu de 
Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Bezerra - Raimundo Lira - Raimundo Rezende - Raquel Cândi-
do - Raquel Capiberibe - Raul Belém - Raul Ferraz - Renan Calheiros - Renato Bernardi - Renato Johnsson - 
Renato Vianna - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Rita Camata - Rita Furtado - Roberto Augusto - Roberto 
Balestra - Roberto Brant - Roberto Campos - Roberto D’Ávila - Roberto Freire - Roberto Jefferson - Roberto 
Rollemberg - Roberto Torres - Roberto Vital - Robson Marinho - Rodrigues Palma - Ronaldo Aragão - Ronal-
do Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito - Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose de Freitas - Rospide 
Netto - Rubem Branquinho - Rubem Medina - Ruben Figueiró - Ruberval Pilotto - Ruy Bacelar - Ruy Nedel - 
Sadie Hauache - Salatiel Carvalho - Samir Achôa - Sandra Cavalcanti - Santinho Furtado - Sarney Filho - 
Saulo Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio Spada - Sérgio Werneck - Severo Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio 
Abreu - Simão Sessim - Siqueira Campos - Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias - Tadeu França - Telmo Kirst - 
Teotonio Vilela Filho - Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan Aguiar - Ubiratan Spinelli - Uldurico Pinto 
- Valmir Campelo - Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo - Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor 
Trovão - Vieira da Silva - Vilson Souza - Vingt Rosado - Vinicius Cansanção - Virgildásio de Senna - Vir-
gílio Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir Palmeira - Wagner Lago - 
Waldec Ornélas - Waldyr Pugliesi - Walmor de Luca - Wilma Maia - Wilson Campos - Wilson Martins - 
Ziza Valadares.  
Participantes: Álvaro Dias - Antônio Britto - Bete Mendes - Borges da Silveira - Cardoso Alves - Edivaldo 
Holanda - Expedito Júnior - Fadah Gattass - Francisco Dias - Geovah Amarante - Hélio Gueiros - Horácio 
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Ferraz - Hugo Napoleão - Iturival Nascimento - Ivan Bonato - Jorge Medauar - José Mendonça de Morais - 
Leopoldo Bessone - Marcelo Miranda - Mauro Fecury - Neuto de Conto - Nivaldo Machado - Oswaldo Lima 
Filho - Paulo Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi - Rosário Congro Neto - Sérgio Naya - Tidei de Lima.  
In Memoriam: Alair Ferreira - Antônio Farias - Fábio Lucena - Norberto Schwantes - Virgílio Távora. 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.10.1988 
 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS 

 
Art. 1º. O Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os membros do 
Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, no 
ato e na data de sua promulgação. 
 
Art. 2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (re-
pública ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencia-
lismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992) 
§ 1º - Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios 
de comunicação de massa cessionários de serviço público. 
§ 2º - O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamen-
tadoras deste artigo. 
 
Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral. 
 
Art. 4º. O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1990. 
§ 1º A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da Constituição será 
realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o disposto no art. 16 da Consti-
tuição.  
§ 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na 
Câmara dos Deputados. 
§ 3º - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão em 15 de março de 1991. 
§ 4º - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 1º de 
janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 
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Art. 5º. Não se aplicam às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no art. 16 
e as regras do art. 77 da Constituição. 
§ 1º Para as eleições de 15 de novembro de 1988 será exigido domicílio eleitoral na circunscrição 
pelo menos durante os quatro meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preen-
cham este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça 
Eleitoral após a promulgação da Constituição. 
§ 2º Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as nor-
mas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. 
§ 3º Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a exercer 
a função de Prefeito, não perderão o mandato parlamentar. 
§ 4º O número de vereadores por município será fixado, para a representação a ser eleita em 
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no art. 29, 
IV, da Constituição. 
§ 5º Para as eleições de 15 de novembro de 1988, ressalvados os que já exercem mandato eleti-
vo, são inelegíveis para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os pa-
rentes por consangüinidade ou afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do Presidente da 
República, do Governador de Estado, do Governador do Distrito Federal e do Prefeito que te-
nham exercido mais da metade do mandato. 
 
Art. 6º. Nos seis meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares federais, reu-
nidos em número não inferior a trinta, poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o regis-
tro de novo partido político, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto e o programa 
devidamente assinados pelos requerentes. 
§ 1º O registro provisório, que será concedido de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos 
termos deste artigo, defere ao novo partido todos os direitos, deveres e prerrogativas dos atuais, 
entre eles o de participar, sob legenda própria, das eleições que vierem a ser realizadas nos doze 
meses seguintes a sua formação. 
§ 2º O novo partido perderá automaticamente seu registro provisório se, no prazo de vinte e 
quatro meses, contados de sua formação, não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior 
Eleitoral, na forma que a lei dispuser.  
 
Art. 7º. O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos. 
 
Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da pro-
mulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente políti-
ca, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo De-
creto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 
12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou 
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de perma-
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nência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos 
regimes jurídicos. (Regulamento) 
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Cons-
tituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor pri-
vado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham 
sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerci-
am, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pres-
sões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.  
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específi-
ca, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 
de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma 
que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses 
a contar da promulgação da Constituição. 
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo 
de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência 
social, os respectivos períodos. 
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos 
empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empre-
sas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou 
demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhado-
res, bem como em decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos 
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, ob-
servado o disposto no § 1º. 
 
Art. 9º. Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos 
políticos suspensos no período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do então Pre-
sidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos di-
reitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes 
eivados de vício grave. 
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal proferirá a decisão no prazo de cento e vinte dias, 
a contar do pedido do interessado. 
 
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 
I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista 
no art. 6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;  
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:  
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a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, 
desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;  
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. (Vide 
Lei Complementar nº 146, de 2014) 
§ 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da li-
cença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 
 § 2º Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos 
sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão ar-
recadador.  
 § 3º Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador 
rural, na forma do art. 233, após a promulgação da Constituição, será certificada perante a Justi-
ça do Trabalho a regularidade do contrato e das atualizações das obrigações trabalhistas de todo 
o período. 
 
 Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do 
Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os 
princípios desta. 
 Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo 
de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado 
o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 
 
 Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da promulgação da Constituição, Comissão de Es-
tudos Territoriais, com dez membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder 
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos rela-
tivos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de 
solução. 
 § 1º No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional os resultados de seus 
estudos para, nos termos da Constituição, serem apreciados nos doze meses subseqüentes, ex-
tinguindo-se logo após. 
 § 2º Os Estados e os Municípios deverão, no prazo de três anos, a contar da promulgação da 
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas linhas divisó-
rias atualmente litigiosas, podendo para isso fazer alterações e compensações de área que aten-
dam aos acidentes naturais, critérios históricos, conveniências administrativas e comodidade das 
populações limítrofes. 
 § 3º Havendo solicitação dos Estados e Municípios interessados, a União poderá encarregar-se 
dos trabalhos demarcatórios. 
 § 4º Se, decorrido o prazo de três anos, a contar da promulgação da Constituição, os trabalhos 
demarcatórios não tiverem sido concluídos, caberá à União determinar os limites das áreas litigi-
osas. 
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 § 5º Ficam reconhecidos e homologados os atuais limites do Estado do Acre com os Estados 
do Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos cartográficos e geodésicos realizados 
pela Comissão Tripartite integrada por representantes dos Estados e dos serviços técnico-
especializados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
 Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, 
dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista no § 3º, mas não an-
tes de 1º de janeiro de 1989. 
 § 1º - O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas 
divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Caval-
cante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a leste, norte e oeste as divisas atu-
ais de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. 
 § 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital provisória até a 
aprovação da sede definitiva do governo pela Assembléia Constituinte. 
 § 3º O Governador, o Vice-Governador, os Senadores, os Deputados Federais e os Deputados 
Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias após a promulgação da 
Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleito-
ral, obedecidas, entre outras, as seguintes normas: 
 I - o prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado setenta e cinco dias antes da data 
das eleições; 
 II - as datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e esco-
lha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro dos candidatos escolhidos e dos 
demais procedimentos legais serão fixadas, em calendário especial, pela Justiça Eleitoral; 
 III - são inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se tenham deles 
afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data das eleições previstas neste pa-
rágrafo; 
 IV - ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado de Goiás, 
cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões provisórias no Estado do Tocan-
tins, nos termos e para os fins previstos na lei. 
 § 4º Os mandatos do Governador, do Vice-Governador, dos Deputados Federais e Estaduais 
eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão concomitantemente aos das demais uni-
dades da Federação; o mandato do Senador eleito menos votado extinguir-se-á nessa mesma 
oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os dos Senadores eleitos em 1986 nos de-
mais Estados. 
 § 5º A Assembléia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia da eleição de 
seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a presidência do Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e dará posse, na mesma data, ao Governador e 
ao Vice-Governador eleitos. 
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 § 6º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as normas legais 
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o disposto no art. 234 da 
Constituição. 
 § 7º Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de empreendimentos 
no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério, a assumir os referidos débitos. 
 
 Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Fede-
rados, mantidos seus atuais limites geográficos. 
 § 1º A instalação dos Estados dar-se-á com a posse dos governadores eleitos em 1990. 
 § 2º Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima e Amapá as normas e 
critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, respeitado o disposto na Constituição e 
neste Ato. 
 § 3º O Presidente da República, até quarenta e cinco dias após a promulgação da Constituição, 
encaminhará à apreciação do Senado Federal os nomes dos governadores dos Estados de Ro-
raima e do Amapá que exercerão o Poder Executivo até a instalação dos novos Estados com a 
posse dos governadores eleitos. 
 § 4º Enquanto não concretizada a transformação em Estados, nos termos deste artigo, os Terri-
tórios Federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência de recursos previs-
ta nos arts. 159, I, "a", da Constituição, e 34, § 2º, II, deste Ato.  
 
 Art. 15. Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorpo-
rada ao Estado de Pernambuco. 
 
 Art. 16. Até que se efetive o disposto no art. 32, § 2º, da Constituição, caberá ao Presidente da 
República, com a aprovação do Senado Federal, indicar o Governador e o Vice-Governador do 
Distrito Federal. 
 § 1º A competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até que se instale, será exercida 
pelo Senado Federal. 
 § 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Fe-
deral, enquanto não for instalada a Câmara Legislativa, será exercida pelo Senado Federal, medi-
ante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, observado o 
disposto no art. 72 da Constituição. 
 § 3º Incluem-se entre os bens do Distrito Federal aqueles que lhe vierem a ser atribuídos pela 
União na forma da lei. 
 
 Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos 
de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imedia-
tamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direi-
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to adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. (Vide Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
 § 1º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que 
estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta. 
 § 2º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública direta ou indireta. 
 
 Art. 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado 
a partir da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de 
estabilidade a servidor admitido sem concurso público, da administração direta ou indireta, in-
clusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
 
 Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da pro-
mulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admi-
tidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço públi-
co. 
 § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando 
se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 
 § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de con-
fiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não 
será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 
 § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. 
 
 Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores pú-
blicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de 
ajustá-los ao disposto na Constituição. 
 
 Art. 21. Os juízes togados de investidura limitada no tempo, admitidos mediante concurso pú-
blico de provas e títulos e que estejam em exercício na data da promulgação da Constituição, 
adquirem estabilidade, observado o estágio probatório, e passam a compor quadro em extinção, 
mantidas as competências, prerrogativas e restrições da legislação a que se achavam submetidos, 
salvo as inerentes à transitoriedade da investidura. 
 Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes de que trata este artigo regular-se-á pelas normas 
fixadas para os demais juízes estaduais. 
 
 Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da 
Assembléia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garan-
tias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição. 
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 Art. 23. Até que se edite a regulamentação do art. 21, XVI, da Constituição, os atuais ocupantes 
do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis, no Departa-
mento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais.  
 Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos Censores Federais, nos ter-
mos deste artigo. 
 
 Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam 
critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da Constitui-
ção e à reforma administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da sua 
promulgação. 
 
 Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, su-
jeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a 
órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange a:  
 I - ação normativa; 
 II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 
 § 1º Os decretos-lei em tramitação no Congresso Nacional e por este não apreciados até a pro-
mulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da seguinte forma: 
 I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no prazo 
de até cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição, não computado o recesso 
parlamentar; 
 II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-lei alí 
mencionados serão considerados rejeitados; 
 III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos praticados na vigên-
cia dos respectivos decretos-lei, podendo o Congresso Nacional, se necessário, legislar sobre os 
efeitos deles remanescentes. 
 § 2º Os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição se-
rão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no 
art. 62, parágrafo único. 
 
 Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional 
promoverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do 
endividamento externo brasileiro. 
 § 1º A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisi-
ção e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 
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 § 2º Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de 
nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no 
prazo de sessenta dias, a ação cabível. 
 
 Art. 27. O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a Presidência do Supremo Tribunal 
Federal. 
 § 1º Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as 
atribuições e competências definidas na ordem constitucional precedente.  
 § 2º A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-á:  
 I - pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos; 
 II - pela nomeação dos Ministros que sejam necessários para completar o número estabelecido 
na Constituição. 
 § 3º Para os efeitos do disposto na Constituição, os atuais Ministros do Tribunal Federal de Re-
cursos serão considerados pertencentes à classe de que provieram, quando de sua nomeação.  
 § 4º Instalado o Tribunal, os Ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos tornar-se-
ão, automaticamente, Ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça. 
 § 5º Os Ministros a que se refere o § 2º, II, serão indicados em lista tríplice pelo Tribunal Fede-
ral de Recursos, observado o disposto no art. 104, parágrafo único, da Constituição. 
 § 6º Ficam criados cinco Tribunais Regionais Federais, a serem instalados no prazo de seis me-
ses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal 
Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua localização geográfica.  
 § 7º Até que se instalem os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal Federal de Recursos exer-
cerá a competência a eles atribuída em todo o território nacional, cabendo-lhe promover sua 
instalação e indicar os candidatos a todos os cargos da composição inicial, mediante lista tríplice, 
podendo desta constar juízes federais de qualquer região, observado o disposto no § 9º.  
 § 8º É vedado, a partir da promulgação da Constituição, o provimento de vagas de Ministros do 
Tribunal Federal de Recursos. 
 § 9º Quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no art. 107, II, da 
Constituição, a promoção poderá contemplar juiz com menos de cinco anos no exercício do 
cargo. 
 § 10. Compete à Justiça Federal julgar as ações nela propostas até a data da promulgação da 
Constituição, e aos Tribunais Regionais Federais bem como ao Superior Tribunal de Justiça jul-
gar as ações rescisórias das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, inclusive daquelas 
cuja matéria tenha passado à competência de outro ramo do Judiciário. 
 § 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, com sede em 
Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no 
Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição 
nos Estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e 
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jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 73, de 2013) (Vide ADIN nº 5017, de 2013) 
 
 Art. 28. Os juízes federais de que trata o art. 123, § 2º, da Constituição de 1967, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977, ficam investidos na titularidade de varas na Se-
ção Judiciária para a qual tenham sido nomeados ou designados; na inexistência de vagas, proce-
der-se-á ao desdobramento das varas existentes. 
 Parágrafo único. Para efeito de promoção por antigüidade, o tempo de serviço desses juízes 
será computado a partir do dia de sua posse. 
 
 Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à 
Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de 
autarquias federais com representação própria e os membros das Procuradorias das Universida-
des fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribui-
ções. 
 § 1º O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao Congresso Na-
cional projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o funcionamento da Advo-
cacia-Geral da União. 
 § 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será facultada a 
opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-
Geral da União. 
 § 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do 
Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às 
vedações, a situação jurídica na data desta. 
 § 4º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Mili-
tar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a integrar o quadro da respectiva 
carreira. 
 § 5º Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por delegação, que 
pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a União nas causas de natu-
reza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis complementares pre-
vistas neste artigo. 
 
 Art. 30. A legislação que criar a justiça de paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos 
novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia 
para a eleição prevista no art. 98, II, da Constituição. 
 
 Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os 
direitos dos atuais titulares. 
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 Art. 32. O disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham 
sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores. 
 
 Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais penden-
tes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e 
correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, 
iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão 
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da Constituição.  
 Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto neste artigo, 
emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis 
para efeito do limite global de endividamento. 
 
 Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês 
seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, 
com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 
 § 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, 
III, e 159, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das Emendas 
que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III. 
 § 2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos 
Municípios obedecerão às seguintes determinações:  
 I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de dezoito 
por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referi-
dos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei 
complementar a que se refere o art. 161, II; 
 II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será 
acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, 
à razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabe-
lecido no art. 159, I, "a"; 
 III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive, 
será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até atingir o estabelecido 
no art. 159, I, "b". 
 § 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pode-
rão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto.  
 § 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em 
vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição. 
 § 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anteri-
or, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §3º e § 4º. 
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 § 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 150, III, "b", não se aplica aos impostos de 
que tratam os arts. 155, I, "a" e "b", e 156, II e III, que podem ser cobrados trinta dias após a 
publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. 
 § 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto municipal 
sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a três por cento. 
 § 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a 
lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, "b", os Estados e 
o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 
de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.  
 § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia 
elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por 
ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da 
Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calcula-
do o imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao 
Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. 
 § 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, "c", cuja promulgação se fará 
até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo 
da seguinte maneira: 
 I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.; 
 II - um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A.; 
 III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S.A. 
 § 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar 
cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, I, "c", e 192, § 2º, da Consti-
tuição. 
 § 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório 
instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pela Lei nº 4.156, de 
28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores. 
 
 Art. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até dez 
anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à 
população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87. 
 § 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas totais as relati-
vas: 
 I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual; 
 II - à segurança e defesa nacional; 
 III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal; 
 IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; 
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 V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações institu-
ídas e mantidas pelo Poder Público federal. 
 § 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão 
obedecidas as seguintes normas: 
 I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do 
mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento 
do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislati-
va; 
 II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes 
do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primei-
ro período da sessão legislativa; 
 III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encer-
ramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislati-
va. 
 
 Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultan-
tes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa 
nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois 
anos.  
 
 Art. 37. A adaptação ao que estabelece o art. 167, III, deverá processar-se no prazo de cinco 
anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, um quinto por ano. 
 
 Art. 38. Até a promulgação da lei complementar referida no art. 169, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios não poderão despender com pessoal mais do que sessenta e 
cinco por cento do valor das respectivas receitas correntes. 
 Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando a respectiva 
despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar àquele limite, redu-
zindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano. 
 
 Art. 39. Para efeito do cumprimento das disposições constitucionais que impliquem variações 
de despesas e receitas da União, após a promulgação da Constituição, o Poder Executivo deverá 
elaborar e o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei orçamentária referente ao exer-
cício financeiro de 1989. 
 Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá votar no prazo de doze meses a lei complemen-
tar prevista no art. 161, II. 
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 Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comér-
cio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir 
da promulgação da Constituição. 
 Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram 
ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. 
 
 Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes 
Legislativos respectivos as medidas cabíveis.  
 § 1º Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constitui-
ção, os incentivos que não forem confirmados por lei. 
 § 2º A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em re-
lação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. 
 § 3º Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 
6º, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 
1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo.  
 
Art. 42. Durante 40 (quarenta) anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 89, de 2015) 
I - 20% (vinte por cento) na Região Centro-Oeste; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 89, de 2015) 
II - 50% (cinquenta por cento) na Região Nordeste, preferencialmente no Semiárido. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 89, de 2015) 
Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos I e II do caput, no mínimo 50% (cin-
quenta por cento) serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares 
que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 89, de 2015) 
 
 Art. 43. Na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas 
minerais, ou no prazo de um ano, a contar da promulgação da Constituição, tornar-se-ão sem 
efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os 
trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais 
ou estejam inativos. (Regulamento) 
 
 Art. 44. As atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra 
de recursos minerais e de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em vigor terão 
quatro anos, a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do art. 176, § 
1º. 
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 § 1º Ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional, as em-
presas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 176, § 1º, desde que, 
no prazo de até quatro anos da data da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua 
lavra e beneficiamento destinado a industrialização no território nacional, em seus próprios es-
tabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada. 
 § 2º Ficarão também dispensadas do cumprimento do disposto no art. 176, § 1º, as empresas 
brasileiras titulares de concessão de energia hidráulica para uso em seu processo de industrializa-
ção. 
 § 3º As empresas brasileiras referidas no § 1º somente poderão ter autorizações de pesquisa e 
concessões de lavra ou potenciais de energia hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra 
sejam utilizados nos respectivos processos industriais. 
 
 Art. 45. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pelo art. 177, II, da Constituição as refina-
rias em funcionamento no País amparadas pelo art. 43 e nas condições do art. 45 da Lei nº 
2.004, de 3 de outubro de 1953.  
 Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação do art. 177, § 1º, os contratos de risco feitos 
com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na 
data da promulgação da Constituição. 
 
 Art. 46. São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem 
interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção 
ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência. 
 Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também: 
 I - às operações realizadas posteriormente à decretação dos regimes referidos no "caput" deste 
artigo; 
 II - às operações de empréstimo, financiamento, refinanciamento, assistência financeira de li-
quidez, cessão ou sub-rogação de créditos ou cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de de-
pósitos do público ou de compra de obrigações passivas, inclusive as realizadas com recursos de 
fundos que tenham essas destinações;  
 III - aos créditos anteriores à promulgação da Constituição; 
 IV - aos créditos das entidades da administração pública anteriores à promulgação da Constitui-
ção, não liquidados até 1 de janeiro de 1988. 
 
 Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições posteriores, 
ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por insti-
tuições financeiras, não existirá correção monetária desde que o empréstimo tenha sido conce-
dido: 
 I - aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos no período de 28 de fevereiro 
de 1986 a 28 de fevereiro de 1987; 
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 II - ao mini, pequenos e médios produtores rurais no período de 28 de fevereiro de 1986 a 31 
de dezembro de 1987, desde que relativos a crédito rural. 
 § 1º Consideram-se, para efeito deste artigo, microempresas as pessoas jurídicas e as firmas in-
dividuais com receitas anuais de até dez mil Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas em-
presas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receita anual de até vinte e cinco mil 
Obrigações do Tesouro Nacional. 
 § 2º A classificação de mini, pequeno e médio produtor rural será feita obedecendo-se às nor-
mas de crédito rural vigentes à época do contrato. 
 § 3º A isenção da correção monetária a que se refere este artigo só será concedida nos seguintes 
casos: 
 I - se a liquidação do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais, vier a ser efetivada 
no prazo de noventa dias, a contar da data da promulgação da Constituição; 
 II - se a aplicação dos recursos não contrariar a finalidade do financiamento, cabendo o ônus da 
prova à instituição credora; 
 III - se não for demonstrado pela instituição credora que o mutuário dispõe de meios para o 
pagamento de seu débito, excluído desta demonstração seu estabelecimento, a casa de moradia e 
os instrumentos de trabalho e produção; 
 IV - se o financiamento inicial não ultrapassar o limite de cinco mil Obrigações do Tesouro 
Nacional; 
 V - se o beneficiário não for proprietário de mais de cinco módulos rurais. 
 § 4º Os benefícios de que trata este artigo não se estendem aos débitos já quitados e aos deve-
dores que sejam constituintes. 
 § 5º No caso de operações com prazos de vencimento posteriores à data- limite de liquidação 
da dívida, havendo interesse do mutuário, os bancos e as instituições financeiras promoverão, 
por instrumento próprio, alteração nas condições contratuais originais de forma a ajustá-las ao 
presente benefício. 
 § 6º A concessão do presente benefício por bancos comerciais privados em nenhuma hipótese 
acarretará ônus para o Poder Público, ainda que através de refinanciamento e repasse de recur-
sos pelo banco central. 
 § 7º No caso de repasse a agentes financeiros oficiais ou cooperativas de crédito, o ônus recairá 
sobre a fonte de recursos originária. 
 
 Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
elaborará código de defesa do consumidor.  
 
 Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos 
foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio 
direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos.  
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 § 1º Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes na 
legislação especial dos imóveis da União. 
 § 2º Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra moda-
lidade de contrato. 
 § 3º A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados 
na faixa de segurança, a partir da orla marítima. 
 § 4º Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de noventa dias, sob 
pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda a documen-
tação a ele relativa.  
 
 Art. 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um ano disporá, nos termos da Constituição, 
sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, co-
mercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário.  
 
 Art. 51. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de Comissão mista, nos três anos a 
contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras 
públicas com área superior a três mil hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 a 
31 de dezembro de 1987. 
 § 1º No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de legalidade 
da operação. 
 § 2º No caso de concessões e doações, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de con-
veniência do interesse público. 
 § 3º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade, ou havendo 
interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios. 
 
 Art. 52. Até que sejam fixadas as condições do art. 192, são vedados: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
 I - a instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior; 
 II - o aumento do percentual de participação, no capital de instituições financeiras com sede no 
País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. 
 Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica às autorizações resultantes 
de acordos internacionais, de reciprocidade, ou de interesse do Governo brasileiro. 
 
 Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a 
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegu-
rados os seguintes direitos:  
 I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade; 
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 II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que 
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebi-
dos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção;  
 III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, 
de valor igual à do inciso anterior;  
 IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes; 
 V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qual-
quer regime jurídico; 
 VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam ou para suas viúvas ou 
companheiras. 
 Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II substitui, para todos os efeitos 
legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente. 
 
 Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 
1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando 
carentes, pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos.  
 § 1º - O benefício é estendido aos seringueiros que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, 
contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha, na Região Ama-
zônica, durante a Segunda Guerra Mundial.  
 § 2º Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis aos dependentes reconhecidamen-
te carentes.  
 § 3º A concessão do benefício far-se-á conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo den-
tro de cento e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.  
 
 Art. 54-A. Os seringueiros de que trata o art. 54 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias receberão indenização, em parcela única, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais). (Incluído pela Emenda Constitucional nº 78, de 2014) (Vide Emenda Constitucional 
nº 78, de 2014) 
 
 Art. 55. Até que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do 
orçamento da seguridade social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de 
saúde. 
 
 Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente de, no mínimo, cin-
co dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o De-
creto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de agosto 
de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 
1987, passa a integrar a receita da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 
1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento.  
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 Art. 57. Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições previdenciárias até 
30 de junho de 1988 serão liquidados, com correção monetária, em cento e vinte parcelas men-
sais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram o 
parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulga-
ção da Constituição. 
 § 1º O montante a ser pago em cada um dos dois primeiros anos não será inferior a cinco por 
cento do total do débito consolidado e atualizado, sendo o restante dividido em parcelas men-
sais de igual valor. 
 § 2º A liquidação poderá incluir pagamentos na forma de cessão de bens e prestação de servi-
ços, nos termos da Lei nº 7.578, de 23 de dezembro de 1986. 
 § 3º Em garantia do cumprimento do parcelamento, os Estados e os Municípios consignarão, 
anualmente, nos respectivos orçamentos as dotações necessárias ao pagamento de seus débitos. 
 § 4º Descumprida qualquer das condições estabelecidas para concessão do parcelamento, o dé-
bito será considerado vencido em sua totalidade, sobre ele incidindo juros de mora; nesta hipó-
tese, parcela dos recursos correspondentes aos Fundos de Participação, destinada aos Estados e 
Municípios devedores, será bloqueada e repassada à previdência social para pagamento de seus 
débitos. 
 
 Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da 
promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder 
aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obe-
decendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios refe-
ridos no artigo seguinte.  
 Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo 
serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição. 
 
 Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos de custeio e 
de benefício serão apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação da Constitui-
ção ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los.  
 Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressi-
vamente nos dezoito meses seguintes. 
 
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o 
caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e 
à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Emenda Constitucional nº 
53, de 2006) (Vide Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
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I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus 
Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de 
um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006). 
II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por 
cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 
157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do ca-
put do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municí-
pios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação 
básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação priori-
tária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da 
Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação, a lei disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as 
ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e 
tipos de estabelecimento de ensino; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006). 
c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas etapas e mo-
dalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal, bem como 
as metas do Plano Nacional de Educação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
d) a fiscalização e o controle dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do caput deste 
artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de 
atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput deste 
artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mí-
nimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII do caput deste 
artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Fede-
ral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
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VI - até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput deste 
artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a melho-
ria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de, no mí-
nimo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de vigência dos Fundos; (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de vigência dos Fundos; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano de vigên-
cia dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, a 
partir do quarto ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
VIII - a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 
212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da complementação 
da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no inciso VII do caput 
deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
IX - os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso VII do caput deste artigo serão atu-
alizados, anualmente, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, de forma a preser-
var, em caráter permanente, o valor real da complementação da União; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 
X - aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal; (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
XI - o não-cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo importará crime 
de responsabilidade da autoridade competente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do 
caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação bá-
sica em efetivo exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamen-
to da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo 
definido nacionalmente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, 
não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no ano anterior à vigência 
desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
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§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da 
vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 
§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á 
para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 (um ter-
ço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua totalidade a partir do 
terceiro ano. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
§ 5º A porcentagem dos recursos de constituição dos Fundos, conforme o inciso II do caput 
deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência dos Fundos, 
da seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
I - no caso dos impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155; do inciso 
IV do caput do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da 
Constituição Federal: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006). 
II - no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do 
inciso II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição Federal: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006). 
§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
 
 Art. 61. As entidades educacionais a que se refere o art. 213, bem como as fundações de ensino 
e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos I e 
II do referido artigo e que, nos últimos três anos, tenham recebido recursos públicos, poderão 
continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. 
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 Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes da legis-
lação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que 
atuam na área.  
 
 Art. 63. É criada uma Comissão composta de nove membros, sendo três do Poder Legislativo, 
três do Poder Judiciário e três do Poder Executivo, para promover as comemorações do cente-
nário da proclamação da República e da promulgação da primeira Constituição republicana do 
País, podendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas subcomissões quantas forem necessárias. 
 Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atribuições, a Comissão promoverá estudos, de-
bates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do País, podendo arti-
cular-se com os governos estaduais e municipais e com instituições públicas e privadas que dese-
jem participar dos eventos. 
 
 Art. 64. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, promoverão edição popular do texto integral da Constituição, que será pos-
ta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras 
instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro 
possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil. 
 
 Art. 65. O Poder Legislativo regulamentará, no prazo de doze meses, o art. 220, § 4º.  

Vide a LEI Nº 9.294/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 

 
Art. 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atual-
mente em vigor, nos termos da lei.  
 
 Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da 
promulgação da Constituição. 
 
 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. 
 
 Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procurado-
rias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham 
órgãos distintos para as respectivas funções. 
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 Art. 70. Fica mantida atual competência dos tribunais estaduais até a mesma seja definida na 
Constituição do Estado, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição. 
 
 Art. 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 
01/01/1996 a 30/06/97 e 01/07/97 a 31/12/1999, o Fundo Social de Emergência, com o obje-
tivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos 
recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, 
incluindo a complementação de recursos de que trata o § 3º do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação con-
tinuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a 
programas de relevante interesse econômico e social. (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 17, de 1997)  (Vide Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 
 § 1º Ao Fundo criado por este artigo não se aplica o disposto na parte final do inciso II do § 9º 
do art. 165 da Constituição. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 
10, de 1996) 
 § 2º O Fundo criado por este artigo passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal a 
partir do início do exercício financeiro de 1996. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 10, de 
1996) 
 § 3º O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária, de periodicidade 
bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do Fundo criado por este artigo. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 
 Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda Constitucional de Re-
visão nº 1, de 1994) 
 I - o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza inciden-
te na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e 
fundações; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994)  (Vide Emenda 
Constitucional nº 17, de 1997) 
 II - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natu-
reza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores 
mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e 
pelas Leis nºs 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição so-
cial sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1º do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de 
janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei 
ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
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 IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, 
já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos I, II e III, observado o dis-
posto nos §§ 3º e 4º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, 
de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste artigo, 
a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1ºde 
janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, me-
diante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei 
ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
17, de 1997)  (Vide Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 
 VI - outras receitas previstas em lei específica. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revi-
são nº 1, de 1994) 
 § 1º As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e V aplicar-se-ão a partir do pri-
meiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à promulgação desta Emenda. (Incluído 
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994) 
 § 2º As parcelas de que tratam os incisos I, II, III e V serão previamente deduzidas da base de 
cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o 
disposto nos artigos, 159, 212 e 239 da Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 10, de 1996) 
 § 3º A parcela de que trata o inciso IV será previamente deduzida da base de cálculo das vincu-
lações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, § 5º, 157, II, 212 e 239 da 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 § 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos Artigos 158, II e 
159 da Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 § 5º A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre renda e proventos de qualquer natu-
reza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso II deste artigo, não poderá 
exceder a cinco inteiros e seis décimos por cento do total do produto da sua arrecadação. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
 
 Art. 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá ser utilizado o instrumento 
previsto no inciso V do art. 59 da Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revi-
são nº 1, de 1994) 
 
 Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão 
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 12, de 1996) 
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 § 1º A alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos 
por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas 
condições e limites fixados em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 12, de 1996) 
 § 2º A contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 153, § 5º, e 154, I, 
da Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 12, de 1996) 
 § 3º O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integral-
mente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 12, de 1996) 
 § 4º A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada ao disposto no 
art. 195, § 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos. (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 12, de 1996) 
 
 Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória sobre mo-
vimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata 
o art. 74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 
12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 21, de 1999) 
 § 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribui-
ção será de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centésimos, 
nos meses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limi-
tes aqui definidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 21, de 1999) 
 § 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios 
financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 21, de 1999) 
 § 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão desti-
nados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante equivalente ao produto da arre-
cadação da contribuição, prevista e não realizada em 1999. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 21, de 1999) (Vide ADIN nº 2.031-5) 
 
 Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trin-
ta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do paga-
mento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no 
domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. (Re-
dação dada pela Emenda constitucional nº 93)  
 § 1º (Revogado). (Redação dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
 § 2° Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do 
salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 68, de 2011). 
 § 3º (Revogado). (Redação dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
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Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% 
(trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e 
multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais, e outras receitas correntes. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) 
Produção de efeitos 
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: (Incluído dada pela Emen-
da constitucional nº 93) Produção de efeitos 
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 
198 e o art. 212 da Constituição Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Pro-
dução de efeitos 
II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transferências previstas na Constitui-
ção Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; (Incluído 
dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação 
especificada em lei; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, 
pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. (In-
cluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
 
 Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% 
(trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos 
ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e 
outras receitas correntes. (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: (Incluído dada pela Emen-
da constitucional nº 93) Produção de efeitos 
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 
198 e o art. 212 da Constituição Federal; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Pro-
dução de efeitos 
II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; (Incluído 
dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especifi-
cada em lei; (Incluído dada pela Emenda constitucional nº 93) Produção de efeitos 
IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. (Incluído dada pela Emenda 
constitucional nº 93) Produção de efeitos 
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 Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços 
públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 I – no caso da União: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício 
financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 29, de 2000) 
 b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal 
do Produto Interno Bruto – PIB; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alí-
nea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecada-
ção dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inci-
so I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos 
fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, 
reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a 
aplicação será de pelo menos sete por cento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 
 § 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, 
serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de 
saúde, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 § 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e servi-
ços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por 
meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem pre-
juízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 
 § 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício finan-
ceiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto 
neste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 
 Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza ali-
mentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas 
complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em 
juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de 
ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em mo-
eda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo má-
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ximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, 
de 2000) 
 § 1º É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 30, de 2000) 
 § 2º As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final 
do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) 
 § 3º O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de precató-
rios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que compro-
vadamente único à época da imissão na posse. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 
2000) 
 § 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no 
orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou de-
terminar o seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da 
prestação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000) 
 
 Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o obje-
tivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos se-
rão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda 
familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de 
vida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) (Vide Emenda Constitucional nº 67, de 2010) 
 Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e de Acompanha-
mento que conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 
 Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 67, de 2010) 
 I – a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de oito centésimos por 
cento, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição soci-
al de que trata o art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 II – a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos per-
centuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou do imposto que vier 
a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
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 III – o produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 153, inciso VII, da Constituição; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 IV – dotações orçamentárias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 V– doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior; (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 VI – outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido Fundo. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 § 1º Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto nos 
arts. 159 e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos or-
çamentários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 § 2º A arrecadação decorrente do disposto no inciso I deste artigo, no período compreendido 
entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere a art. 79, 
será integralmente repassada ao Fundo, preservado o seu valor real, em títulos públicos federais, 
progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) 
 
 Art. 81. É instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da 
desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta 
ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle acionário a 
pessoa ou entidade não integrante da Administração Pública, ou de participação societária rema-
nescente após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de junho de 2002, reverte-
rão ao Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
31, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 67, de 2010) 
 § 1º Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de quatro bilhões de reais. far-
se-à complementação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato das disposições Constitucionais 
Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 § 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a que se 
refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 § 3º A constituição do Fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao § 1º deste artigo serão 
disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no art. 165, § 9º, inciso II, da Constituição. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 
 Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á 
Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os 
referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
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 § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até 
dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar 
de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o dis-
posto no art. 158, IV, da Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
 § 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio pon-
to percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre 
serviços supérfluos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 
 
 Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 
82, § 2º . (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, e suas alterações.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a 
parcela correspondente à alíquota de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e 
serviços de saúde; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 37, de 2002) 
 III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam 
os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 37, de 2002) 
 I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
II - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitu-
cional, nos lançamentos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para ope-
rações de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) (Vide Lei nº 10.982, de 2004) 
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 a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo 
único do art. 2º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 37, de 2002) 
 b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997; (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de 
operações praticadas no mercado financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 
2002) 
 II - em contas correntes de depósito, relativos a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, 
de 2002) 
 a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de 
bolsas de valores e no mercado de balcão organizado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
37, de 2002) 
 b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negoci-
ados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 37, de 2002) 
 III - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a remessas para o ex-
terior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em operações e contratos referidos 
no inciso II deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data de 
publicação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do 
Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 3º O disposto no inciso II deste artigo aplica-se somente a operações e contratos efetuados 
por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de mercadorias. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 
 Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes apli-
cando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriun-
dos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condi-
ções: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 37, de 2002) 
 II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art. 100 da Consti-
tuição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
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 III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta Emenda 
Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na 
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de 
maior valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 § 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de paga-
mento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 37, de 2002) 
 § 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia 
previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 
 Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que 
se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o 
disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em 
precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 37, de 2002) 
 I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 37, de 2002) 
 Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento 
far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito 
do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma 
prevista no § 3º do art. 100. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 
 Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 
156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 
33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
 II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta 
ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 37, de 2002) 
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 Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território 
Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas fun-
ções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem 
como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Comple-
mentar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do 
Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 
1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados 
os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças 
remuneratórias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009) 
 § 1º Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na 
condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de 
função compatíveis com o grau hierárquico. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 60, de 
2009) 
 § 2º Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondô-
nia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração fe-
deral direta, autárquica ou fundacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009) 
 
 Art. 90. O prazo previsto no caput do art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 
 § 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, e suas alterações. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
 § 2º Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o art. 84 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será de trinta e oito centésimos por cen-
to. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei com-
plementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar 
as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as ex-
portações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanen-
te e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 
2º, X, a. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 § 1º Do montante de recursos que cabe a cada Es-tado, setenta e cinco por cento pertencem ao 
próprio Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Municípios, distribuídos segundo os critérios 
a que se refere o art. 158, parágrafo único, da Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 42, de 19.12.2003) 
 § 2º A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei comple-
mentar, até que o imposto a que se refere o art. 155, II, tenha o produto de sua arrecadação des-
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tinado predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por cento, ao Estado onde 
ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
 § 3º Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição ao sis-
tema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos 
previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a re-
dação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de de-zembro de 2002. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 § 4º Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das instruções 
baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o art. 155, 
II, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exte-
rior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 83, de 2014) 
 
 Art. 93. A vigência do disposto no art. 159, III, e § 4º, iniciará somente após a edição da lei de 
que trata o referido inciso III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte 
próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cessarão a partir da entra-
da em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da Constituição. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
 Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta 
Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em 
repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a 
residir na República Federativa do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 
 
 Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos 
estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 57, de 2008). 
 
 Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição 
Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emen-
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da Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas admi-
nistrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime espe-
cial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabe-
lecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 
2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados 
na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este 
artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 
 I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentu-
al a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmen-
te, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a ca-
derneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compen-
satórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime espe-
cial de pagamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal 
fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas cor-
rentes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percen-
tual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se 
refere o § 14 deste artigo, será: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 I - para os Estados e para o Distrito Federal: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) 
 a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pen-
dentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cen-
to) do total da receita corrente líquida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque 
de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% 
(trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 
 II - para Municípios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta cor-
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responder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 
 b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões 
Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 
corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 3º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório 
das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, 
transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) 
meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 
 I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para cus-
teio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 62, de 2009) 
 § 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça 
local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 62, de 2009) 
 § 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não 
poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º deste arti-
go serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, res-
peitadas as preferências definidas no § 1º, para os requisitórios do mesmo ano e no § 2º do art. 
100, para requisitórios de todos os anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 (dois) preca-
tórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 62, de 2009) 
 § 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma, que 
poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 
 I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 62, de 2009) 
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 II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do inciso I, 
em ordem única e crescente de valor por precatório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 
 III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei 
própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de câmara 
de conciliação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 
 I - serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 62, de 2009) 
 II - admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu de-
tentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou im-
pugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação 
com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor 
originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados 
aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido objeto 
de abatimento nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 
 III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente 
federativo devedor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 IV - considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso II; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 V - serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o 
valor desta; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou não 
com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado valor 
máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 62, de 2009) 
 VIII - o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão; (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 IX - a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o expe-
diu. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º e os §§ 
2º e 6º deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
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 I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e Municípios devedo-
res, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o limite do valor não liberado; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do Tribunal requerido, em favor 
dos credores de precatórios, contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito 
líquido e certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, à compensação automá-
tica com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, 
o valor terá automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, até onde se compensarem; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 62, de 2009) 
 III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e 
de improbidade administrativa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 
 a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 
 b) ficará impedida de receber transferências voluntárias; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 
 V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais referidas 
no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5º, ambos deste artigo. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se o des-
membramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por credor, e, por es-
te, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do § 3º do 
art. 100 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os 
fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regu-
lamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 62, de 2009) 
 II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, 
de 2009) 
 § 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando paga-
mentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no 
caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º e o § 2º deste 
artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
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 § 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará en-
quanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, nos ter-
mos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no caso da opção 
prevista no inciso II do § 1º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial 
com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos 
acordos judiciais e extrajudiciais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisi-
tórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial 
de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidi-
rão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, fi-
cando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 
 § 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal será pa-
go, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6º e 7º ou nos incisos I, II e 
III do § 8° deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no § 2º 
do art. 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do § 6º deste artigo. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 § 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da pre-
ferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 
(sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
 
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste 
artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos 
ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e aden-
samento populacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
 
Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e pres-
tações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro 
Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será par-
tilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015) 
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I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cen-
to) para o Estado de origem; 
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por 
cento) para o Estado de origem; 
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta 
por cento) para o Estado de origem; 
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por 
cento) para o Estado de origem; 
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino. 
 
Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da 
Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do 
Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos 
de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 88, de 2015) 
 
Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se en-
contravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, 
seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-
lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusi-
va administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas re-
ceitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual 
suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, 
ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este arti-
go, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de 
Justiça local.   (Redação dada pela Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório 
das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, 
de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 
da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente 
anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzi-
das:    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;    (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para cus-
teio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.    (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 94, de 2016) 

312

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art40%C2%A71ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art40%C2%A71ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc99.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm#art1


 

 

§ 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das 
fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser 
utilizados recursos dos seguintes instrumentos:    (Redação dada pela Emenda constitucional nº 
99, de 2017) 
I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos ad-
ministrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não 
tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios, ou suas autarquias, funda-
ções e empresas estatais dependentes, sejam parte;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
94, de 2016) 
II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do res-
pectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente 
aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos fede-
rais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-
se:    (Redação dada pela Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Fede-
ral;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% 
(cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde es-
tão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciá-
ria, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respecti-
vas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente 
estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB-
GE);    (Redação dada pela Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os inci-
sos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endivi-
damento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de re-
ceita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal;    (Redação dada pela 
Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações 
de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cance-
lamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos re-
quisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após 
a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remunera-
ção de todo o período.    (Incluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos 
diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste 
artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência de-
verá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob 
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pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade.    (In-
cluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere 
este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu 
controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às res-
pectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para 
pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, 
observadas as seguintes condições:     (Incluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este pará-
grafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de 
precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal;    (Incluído pela  Emenda 
constitucional nº 99, de 2017) 
II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este pará-
grafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída;     (In-
cluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentu-
almente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do 
Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do com-
prometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, 
considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados 
no pagamento de precatórios;     (Incluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento 
de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros 
limites de endividamento previstos em lei.    (Incluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 
2017) 
 
Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 
50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão 
utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferên-
cias dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, 
nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos 
os anos.    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
§ 1º A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência 
dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante Juízos Auxi-
liares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor 
do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e 
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que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente 
do.     (Numerado do parágrafo único pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão aten-
didas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 
100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será 
pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.     (Incluído pela  Emenda constitu-
cional nº 99, de 2017) 
 
Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o paga-
mento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas es-
tatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempes-
tiva dos recursos.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Fede-
ral e pelos Municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos 
os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% (se-
tenta por cento) das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para 
fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, 
saneamento básico e habitação de interesse social.     (Incluído pela  Emenda constitucional nº 
99, de 2017) 
 
Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em 
parte:    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não 
liberado, das contas do ente federado inadimplente;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
94, de 2016) 
II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legisla-
ção de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;    (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 94, de 2016) 
III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial 
referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como 
nele previsto;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Consti-
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tucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.    (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 94, de 2016) 
Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo 
externo ou interno, exceto para os fins previstos no § 2º do art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e ficará impedido de receber transferências voluntárias.    (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
 
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios 
ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 
25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado.    (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
§ 1º  Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, 
como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalida-
des.     (Numerado do parágrafo único pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas respectivas leis o dis-
posto no caput deste artigo em até cento e vinte dias a partir de 1º de janeiro de 2018.     (Incluí-
do pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
§ 3º Decorrido o prazo estabelecido no § 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, 
ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste 
artigo.     (Incluído pela  Emenda constitucional nº 99, de 2017) 
 
 
Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Segurida-
de Social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 95, de 2016) 
 
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas pri-
márias: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
I - do Poder Executivo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de 
Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleito-
ral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbi-
to do Poder Legislativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
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IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público; e (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
V - da Defensoria Pública da União. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016)  
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete intei-
ros e dois décimos por cento); e 
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente ante-
rior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pu-
blicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substi-
tuí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a 
lei orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do inciso XIII do caput 
do art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do § 3º do art. 134 da Constituição Federal 
não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máxi-
mos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do § 1º 
deste artigo, observados os §§ 7º a 9º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, 
de 2016) 
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata 
este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste 
artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autori-
zado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso III do parágrafo úni-
co do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos incisos I e II do art. 158, no art. 159 e no § 6º 
do art. 212, as despesas referentes ao inciso XIV do caput do art. 21, todos da Constituição Fe-
deral, e as complementações de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 60, deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
II - créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Constituição Federal; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
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IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime Fiscal, o Poder Exe-
cutivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária, consoante os valo-
res estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respec-
tivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos II 
a V do caput deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 8º A compensação de que trata o § 7º deste artigo não excederá a 0,25% (vinte e cinco centé-
simos por cento) do limite do Poder Executivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 
2016) 
§ 9º Respeitado o somatório em cada um dos incisos de II a IV do caput deste artigo, a lei de 
diretrizes orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados 
dos órgãos elencados em cada inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão conside-
radas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afe-
tam o resultado primário no exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído 
da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado 
primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na 
lei de diretrizes orçamentárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência do 
Novo Regime Fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos 
limites a que se refere o inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por 
mandato presidencial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final do exer-
cício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado 
nos incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 95, de 2016) 
I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos 
derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos 
anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional; (Incluído pela Emenda Constituci-
onal nº 95, de 2016) 
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II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016) 
IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos 
de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias 
de cargos efetivos ou vitalícios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 
IV; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 
benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016) 
VII - criação de despesa obrigatória; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da in-
flação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da 
Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 1º As vedações previstas nos incisos I, III e VI do caput, quando descumprido qualquer dos 
limites individualizados dos órgãos elencados nos incisos II, III e IV do caput do art. 107 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplicamse ao conjunto dos órgãos referidos 
em cada inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 2º Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de que trata o 
inciso I do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficam ve-
dadas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
I - a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, rene-
gociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e 
subvenções; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
II - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 3º No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput 
do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fica vedada a concessão da 
revisão geral prevista no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
§ 4º As vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições legislativas. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 110. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públi-
cos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 95, de 2016) 
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I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do § 2º do art. 
198 e do caput do art. 212, da Constituição Federal; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
95, de 2016) 
II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício 
imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, 
de 2016) 
 
Art. 111. A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência do Novo 
Regime Fiscal, a aprovação e a execução previstas nos §§ 9º e 11 do art. 166 da Constituição Fe-
deral corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido 
na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 112. As disposições introduzidas pelo Novo Regime Fiscal: (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 95, de 2016) 
I - não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o 
erário; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e 
legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita 
deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da Constituição Federal, res-
salvada a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, 
será suspensa por até vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros da Casa, nos ter-
mos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo Regime Fiscal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 
 
 Brasília, 5 de outubro de 1988.  
Ulysses Guimarães , Presidente - Mauro Benevides , 1.º Vice-Presidente - Jorge Arbage , 2.º Vice-
Presidente - Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário - Mário Maia , 2.º Secretário - Arnaldo Faria de Sá , 3.º 
Secretário - Benedita da Silva , 1.º Suplente de Secretário - Luiz Soyer , 2.º Suplente de Secretário - 
Sotero Cunha , 3.º Suplente de Secretário - Bernardo Cabral , Relator Geral - Adolfo Oliveira , Relator 
Adjunto - Antônio Carlos Konder Reis , Relator Adjunto - José Fogaça , Relator Adjunto - Abigail Fei-
tosa - Acival Gomes - Adauto Pereira - Ademir Andrade - Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck - 
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Adylson Motta - Aécio de Borba - Aécio Neves - Affonso Camargo - Afif Domingos - Afonso Arinos - Afonso 
Sancho - Agassiz Almeida - Agripino de Oliveira Lima - Airton Cordeiro - Airton Sandoval - Alarico Abib - 
Albano Franco - Albérico Cordeiro - Albérico Filho - Alceni Guerra - Alcides Saldanha - Aldo Arantes - 
Alércio Dias - Alexandre Costa - Alexandre Puzyna - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vasconce-
los - Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira - Aluizio Bezerra - Aluízio Campos - Álvaro Antônio - Álvaro Pa-
checo - Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - Amaral Netto - Amaury Müller - Amilcar Moreira - Ângelo Ma-
galhães - Anna Maria Rattes - Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antônio Câmara - Antônio Carlos 
Franco - Antonio Carlos Mendes Thame - Antônio de Jesus - Antonio Ferreira - Antonio Gaspar - Antonio 
Mariz - Antonio Perosa - Antônio Salim Curiati - Antonio Ueno - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes - 
Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante - Arolde de Oliveira - Artenir Werner - Artur da Távola - Asdrubal 
Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - Augusto Carvalho - Áureo Mello - Basílio Villani - Benedicto Monteiro - 
Benito Gama - Beth Azize - Bezerra de Melo - Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada - Bosco França - 
Brandão Monteiro - Caio Pompeu - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó - Carlos Benevides - Carlos Cardinal 
- Carlos Chiarelli - Carlos Cotta - Carlos De’Carli - Carlos Mosconi - Carlos Sant’Anna - Carlos Vinagre - 
Carlos Virgílio - Carrel Benevides - Cássio Cunha Lima - Célio de Castro - Celso Dourado - César Cals Neto 
- César Maia - Chagas Duarte - Chagas Neto - Chagas Rodrigues - Chico Humberto - Christóvam Chiaradia 
- Cid Carvalho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláudio Ávila - Cleonâncio Fonseca - Costa Ferreira - Cristina 
Tavares - Cunha Bueno - Dálton Canabrava - Darcy Deitos - Darcy Pozza - Daso Coimbra - Davi Alves 
Silva - Del Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio Braz - Denisar Arneiro - Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage 
- Dirce Tutu Quadros - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Djenal Gonçalves - Domingos Juvenil - Domingos 
Leonelli - Doreto Campanari - Edésio Frias - Edison Lobão - Edivaldo Motta - Edme Tavares - Edmilson 
Valentim - Eduardo Bonfim - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Egídio Ferreira Lima - Elias Murad - 
Eliel Rodrigues - Eliézer Moreira - Enoc Vieira - Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - Erico Pegoraro - Ervin 
Bonkoski - Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco - Eunice Michiles - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado - 
Ézio Ferreira - Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes - Fausto Rocha - 
Felipe Mendes - Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho - Fernando Cunha - Fernando Gasparian - Fernando 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Fernando Lyra - Fernando Santana - Fernando Velasco - Firmo de 
Castro - Flavio Palmier da Veiga - Flávio Rocha - Florestan Fernandes - Floriceno Paixão - França Teixeira - 
Francisco Amaral - Francisco Benjamim - Francisco Carneiro - Francisco Coelho - Francisco Diógenes - Fran-
cisco Dornelles - Francisco Küster - Francisco Pinto - Francisco Rollemberg - Francisco Rossi - Francisco Sales - 
Furtado Leite - Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone Righi - Genebaldo Correia - Genésio Bernardino - 
Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Geraldo Bulhões - Geraldo Campos - Geraldo Fleming - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel Dantas - Gil César - Gilson Machado - 
Gonzaga Patriota - Guilherme Palmeira - Gumercindo Milhomem - Gustavo de Faria - Harlan Gadelha - 
Haroldo Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa - Hélio Duque - Hélio Manhães - Hélio Rosas - Henrique 
Córdova - Henrique Eduardo Alves - Heráclito Fortes - Hermes Zaneti - Hilário Braun - Homero Santos - 
Humberto Lucena - Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues - 
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Irma Passoni - Ismael Wanderley - Israel Pinheiro - Itamar Franco - 
Ivo Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta - Jairo Azi - Jairo Carneiro - 
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Jalles Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme Santana - Jesualdo Cavalcanti - 
Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino - João Alves - João Calmon - João Carlos Bacelar - João Castelo - 
João Cunha - João da Mata - João de Deus Antunes - João Herrmann Neto - João Lobo - João Machado 
Rollemberg - João Menezes - João Natal - João Paulo - João Rezek - Joaquim Bevilácqua - Joaquim Francisco - 
Joaquim Hayckel - Joaquim Sucena - Jofran Frejat - Jonas Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge Bornhausen - Jorge 
Hage - Jorge Leite - Jorge Uequed - Jorge Vianna - José Agripino - José Camargo - José Carlos Coutinho - José 
Carlos Grecco - José Carlos Martinez - José Carlos Sabóia - José Carlos Vasconcelos - José Costa - José da 
Conceição - José Dutra - José Egreja - José Elias - José Fernandes - José Freire - José Genoíno - José Geraldo - 
José Guedes - José Ignácio Ferreira - José Jorge - José Lins - José Lourenço - José Luiz de Sá - José Luiz Maia - 
José Maranhão - José Maria Eymael - José Maurício - José Melo - José Mendonça Bezerra - José Moura - José 
Paulo Bisol - José Queiroz - José Richa - José Santana de Vasconcellos - José Serra - José Tavares - José Teixei-
ra - José Thomaz Nonô - José Tinoco - José Ulísses de Oliveira - José Viana - José Yunes - Jovanni Masini - 
Juarez Antunes - Júlio Campos - Júlio Costamilan - Jutahy Júnior - Jutahy Magalhães - Koyu Iha - Lael Va-
rella - Lavoisier Maia - Leite Chaves - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur Lomanto - Levy Dias - Lézio 
Sathler - Lídice da Mata - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Lú-
cio Alcântara - Luís Eduardo - Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Freire - Luiz Gushiken 
- Luiz Henrique - Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Marques - Luiz Salomão - Luiz Viana - 
Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - Maguito Vilela - Maluly Neto - Manoel Castro - Manoel Moreira - 
Manoel Ribeiro - Mansueto de Lavor - Manuel Viana - Márcia Kubitschek - Márcio Braga - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Marcondes Gadelha - Marcos Lima - Marcos Queiroz - Maria de Lourdes Abadia - Maria 
Lúcia - Mário Assad - Mário Covas - Mário de Oliveira - Mário Lima - Marluce Pinto - Matheus Iensen - 
Mattos Leão - Maurício Campos - Maurício Correa - Maurício Fruet - Maurício Nasser - Maurício Pádua - 
Maurílio Ferreira Lima - Mauro Borges - Mauro Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio - Max Ro-
senmann - Meira Filho - Melo Freire - Mello Reis - Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes Ribeiro - Mes-
sias Góis - Messias Soares - Michel Temer - Milton Barbosa - Milton Lima - Milton Reis - Miraldo Gomes - 
Miro Teixeira - Moema São Thiago - Moysés Pimentel - Mozarildo Cavalcanti - Mussa Demes - Myrian Por-
tella - Nabor Júnior - Naphtali Alves de Souza - Narciso Mendes - Nelson Aguiar - Nelson Carneiro - Nel-
son Jobim - Nelson Sabrá - Nelson Seixas - Nelson Wedekin - Nelton Friedrich - Nestor Duarte - Ney Ma-
ranhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion Albernaz - Noel de Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio 
Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - Olívio Dutra - Onofre Corrêa - Orlando Bezerra - Orlando Pacheco - 
Oscar Corrêa - Osmar Leitão - Osmir Lima - Osmundo Rebouças - Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - Osval-
do Macedo - Osvaldo Sobrinho - Oswaldo Almeida - Oswaldo Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de Andrade - 
Paes Landim - Paulo Delgado - Paulo Macarini - Paulo Marques - Paulo Mincarone - Paulo Paim - Paulo 
Pimentel - Paulo Ramos - Paulo Roberto - Paulo Roberto Cunha - Paulo Silva - Paulo Zarzur - Pedro Canedo 
- Pedro Ceolin - Percival Muniz - Pimenta da Veiga - Plínio Arruda Sampaio - Plínio Martins - Pompeu de 
Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Bezerra - Raimundo Lira - Raimundo Rezende - Raquel Cândi-
do - Raquel Capiberibe - Raul Belém - Raul Ferraz - Renan Calheiros - Renato Bernardi - Renato Johnsson - 
Renato Vianna - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Rita Camata - Rita Furtado - Roberto Augusto - Roberto 
Balestra - Roberto Brant - Roberto Campos - Roberto D’Ávila - Roberto Freire - Roberto Jefferson - Roberto 
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Rollemberg - Roberto Torres - Roberto Vital - Robson Marinho - Rodrigues Palma - Ronaldo Aragão - Ronal-
do Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito - Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose de Freitas - Rospide 
Netto - Rubem Branquinho - Rubem Medina - Ruben Figueiró - Ruberval Pilotto - Ruy Bacelar - Ruy Nedel - 
Sadie Hauache - Salatiel Carvalho - Samir Achôa - Sandra Cavalcanti - Santinho Furtado - Sarney Filho - 
Saulo Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio Spada - Sérgio Werneck - Severo Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio 
Abreu - Simão Sessim - Siqueira Campos - Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias - Tadeu França - Telmo Kirst - 
Teotonio Vilela Filho - Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan Aguiar - Ubiratan Spinelli - Uldurico Pinto 
- Valmir Campelo - Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo - Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor 
Trovão - Vieira da Silva - Vilson Souza - Vingt Rosado - Vinicius Cansanção - Virgildásio de Senna - Vir-
gílio Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir Palmeira - Wagner Lago - 
Waldec Ornélas - Waldyr Pugliesi - Walmor de Luca - Wilma Maia - Wilson Campos - Wilson Martins - 
Ziza Valadares.  
Participantes: Álvaro Dias - Antônio Britto - Bete Mendes - Borges da Silveira - Cardoso Alves - Edivaldo 
Holanda - Expedito Júnior - Fadah Gattass - Francisco Dias - Geovah Amarante - Hélio Gueiros - Horácio 
Ferraz - Hugo Napoleão - Iturival Nascimento - Ivan Bonato - Jorge Medauar - José Mendonça de Morais - 
Leopoldo Bessone - Marcelo Miranda - Mauro Fecury - Neuto de Conto - Nivaldo Machado - Oswaldo Lima 
Filho - Paulo Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi - Rosário Congro Neto - Sérgio Naya - Tidei de Lima.  
In Memoriam: Alair Ferreira - Antônio Farias - Fábio Lucena - Norberto Schwantes - Virgílio Távora.  
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