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DDAA  PPRREESSCCRRIIÇÇÃÃOO  EEMM  FFAACCEE  DDAA  AATTUUAALL  

VVIISSÃÃOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

  
AAnnaa  CCllaarraa  ddee  JJeessuuss  MMaarroojjaa  NNóóbbrreeggaa  

                                                                                                                                            AArrnnaallddoo  JJoosséé  DDuuaarrttee  ddoo  AAmmaarraall    ((**))  

  

  

CCoommeeççaammooss  oo  pprreesseennttee  ttrraabbaallhhoo,,  lleemmbbrraannddoo  oo  ddiissccuurrssoo  ddoo  MMiinniissttrroo  
MMoorreeiirraa  AAllvveess,,  ddeeccaannoo  ddoo  CCoolleennddoo  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall,,  eemm  ccoommeemmoorraaççããoo  aaoo  
cceenntteennáárriioo  ddaaqquueellaa  AAuugguussttaa  CCaassaa  ddee  JJuussttiiççaa,,  ppuubblliiccaaddoo  nnaa  rreevviissttaa  LLTTRR  5555--0088//889999..  

AAppóóss  aallgguummaass  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  hhiissttóórriiccaass  ssoobbrree  aa  nnoossssaa  CCaassaa  ddee  JJuussttiiççaa,,  
eessccrreevveeuu  oo  MMiinniissttrroo  oo  sseegguuiinnttee  ttóóppiiccoo,,  oo  qquuaall  nnooss  ppeerrmmiittiimmooss  ttrraannssccrreevveerr..  

""......EEmm  ssuuaa  ffaassee  iinniicciiaall  --  ddee  11889911  aa  11889988  --,,  nnããoo  sseerriiaa  ppoossssíívveell  eexxiiggiirr--llhhee,,  ddee  
iimmeeddiiaattoo,,  aa  nnííttiiddaa  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddaa  ffuunnççããoo  ppoollííttiiccaa  qquuee  ssee  llhhee  aattrriibbuuíírraa  ccoomm  oo  ccoonnttrroollee  
ddaa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  iinnddiissppeennssáávveell  ppaarraa  oo  eeqquuiillííbbrriioo  ffeeddeerraattiivvoo..  DDooiiss  tteerrççooss  ddooss  
MMiinniissttrrooss  vviinnhhaamm  ddoo  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa,,  ttrraazzeennddoo,,  ppoorrttaannttoo,,  oo  
ccoonnddiicciioonnaammeennttoo  ddaass  lliimmiittaaççõõeess  ddeellee..  EEmm  nnoossssooss  mmeeiiooss  jjuurrííddiiccooss  eerraa  eessccaassssaa,,  aa  
ddiivvuullggaaççããoo  ddaa  ddoouuttrriinnaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  aammeerriiccaannaa......""  

CCaabbee,,  aaggoorraa,,  aa  nnoossssoo  sseennttiirr,,  ttoommaarr  aass  lliiççõõeess  ddoo  CCuullttoo  MMiinniissttrroo  --  eemmbboorraa  
rreeffeerreenntteess  aa  oouuttrroo  aassppeeccttoo  --  ccoommoo  uumm  aalleerrttaa  eemm  rraazzããoo  ddaass  pprrooffuunnddaass  aalltteerraaççõõeess  
hhaavviiddaass  nnoo  oorrddeennaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo  nnaacciioonnaall  ccoomm  aa  pprroommuullggaaççããoo  ddoo  tteexxttoo  
CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  11998888..  LLeemmbbrraannddoo,,  nneessttee  ppaassssoo,,  qquuee  ppaarraa  HHaannss  KKeellsseenn  aa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo  éé  oo  ffuunnddaammeennttoo  ddaa  vvaalliiddaaddee  ddee  ttooddaa  ee  qquuaallqquueerr  nnoorrmmaa  jjuurrííddiiccaa,,  sseennddoo  
nneecceessssáárriioo,,  ppoorrttaannttoo,,  uumm  aalleerrttaa  aaooss  qquuee  llaabbuuttaamm  nnaa  aapplliiccaaççããoo  ddaa  LLeeii  --  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  
--  ppaarraa  qquuee  nnããoo  ccoommeettaamm  ooss  mmeessmmooss  eerrrrooss,,  ttããoo  ccoommuunnss  nneesstteess  mmoommeennttooss  ddee  mmuuddaannççaa  
CCoonnssttiittuucciioonnaall..  

DDeennttrree  aass  mmooddiiffiiccaaççõõeess  ooppeerraaddaass  ccoomm  aa  pprroommuullggaaççããoo  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  ddee  
11998888,,  ooccoorrrreeuu  aa  eelleevvaaççããoo  ddoo  iinnssttiittuuttoo  ddaa  pprreessccrriiççããoo  aa  nníívveell  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ((aarrtt..77ºº  
IInncciissoo  XXXXIIXX))..  

wesleyo
Parte de outro artigo
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((**))  --  AAnnaa  CCllaarraa  ddee  JJeessuuss  MMaarroojjaa  NNóóbbrreeggaa  ee  
AArrnnaallddoo  JJoosséé  DDuuaarrttee  ddoo  AAmmaarraall,,  aauuttoorreess  eemm  
ccoonnjjuunnttoo  ddoo  pprreesseennttee  aarrttiiggoo,,  ssããoo  JJuuiizzeess  
PPrreessiiddeenntteess  ddee  JJuunnttaa  ddoo  TTRRTT  ddaa  1133ªª  RReeggiiããoo  

  

PPeerrttiinneennttee,,  aassssiimm,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  ooss  oobbjjeettiivvooss  ddeessttee  ttrraabbaallhhoo,,  aaddeennttrraarrmmooss,,  
eemm  bbrreevvee  ppaassssoo,,  eemm  ddooiiss  ccaammppooss  ppoorr  ddeemmaaiiss  ccoommpplleexxooss;;  oo  ddoo  IInnssttiittuuttoo  ddaa  pprreessccrriiççããoo  
ee  oo  ddaa  iinntteerrpprreettaaççããoo  ee  aapplliiccaaççããoo  ddaass  nnoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss..  

EE  éé  ddoo  MMeessttrree  PPaauulliissttaa  SSííllvviioo  RRooddrriigguueess,,  aass  lliiççõõeess  pprrooffuunnddaass  ssoobbrree  oo  tteemmaa  
ddaa  pprreessccrriiççããoo::  

""CCoomm  eeffeeiittoo..  MMiisstteerr  qquuee  aass  rreellaaççõõeess  jjuurrííddiiccaass  ssee  ccoonnssoolliiddeemm  nnoo  
tteemmppoo..  HHáá  uumm  iinntteerreessssee  ssoocciiaall  eemm  qquuee  ssiittuuaaççõõeess  ddee  ffaattoo  qquuee  oo  
tteemmppoo  ccoonnssaaggrroouu  aaddqquuiirraamm  jjuurriicciiddaaddee,,  ppaarraa  qquuee  ssoobbrree  aa  
ccoommuunniiddaaddee  nnããoo  ppaaiirree,,  iinnddeeffiinniiddaammeennttee,,  aa  aammeeaaççaa  ddee  
ddeesseeqquuiillííbbrriioo  rreepprreesseennttaaddaa  ppeellaa  ddeemmaannddaa..  QQuuee  eessttaa  sseejjaa  pprrooppoossttaa  
eennqquuaannttoo  ooss  ccoonntteennddoorreess  ccoonnttaamm  ccoomm  eelleemmeennttooss  ddee  ddeeffeessaa,,  ppooiiss  
éé  ddoo  iinntteerreessssee  ddaa  oorrddeemm  ee  ddaa  ppaazz  ssoocciiaall  lliiqquuiiddaarr  oo  ppaassssaaddoo  ee  
eevviittaarr  lliittííggiiooss  ssoobbrree  aattooss  ccuujjooss  aattooss  ssee  ppeerrddeerraamm  ee  ccuujjaa  
lleemmbbrraannççaa  ssee  ffooii..""  

CCoonncclluuii,,  aassssiimm,,  oo  cciittaaddoo  MMeessttrree  ddaa  UUSSPP::  

""PPoorrttaannttoo,,  eemmbboorraa  hhaajjaa  uumm  iinntteerreessssee  ccoonnssiiddeerráávveell  ddoo  ddeevveeddoorr  
eemm  vveerr  aa  pprreessccrriiççããoo  ooppeerraarr,,  iigguuaall  éé  oo  ddiirreeiittoo  ee  oo  iinntteerreessssee  ddaa  
ssoocciieeddaaddee  eemm  ssuuaa  eeffiiccáácciiaa,,  ppooiiss  rreepprreesseennttaa  uumm  eelleemmeennttoo  ddee  
eessttaabbiilliiddaaddee  qquuee  ccuummpprree  pprreesseerrvvaarr..  DDaaíí  eenntteennddeerr--ssee  qquuee  aass  
nnoorrmmaass  ssoobbrree  pprreessccrriiççããoo  ssããoo  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa,,  iinnssuusscceettíívveeiiss,,  
ppoorrttaannttoo,,  ddee  sseerreemm  ddeerrrrooggaaddaass  ppoorr  ccoonnvveennççããoo  eennttrree  
ppaarrttiiccuullaarreess..""    

  

PPaarraa,,  aaddiiaannttee,,  aadduuzziirr  aass  sseegguuiinntteess  ppaallaavvrraass::  

""......VVeerrddaaddee  qquuee,,  ccoommoo  aa  mmaattéérriiaa  éé  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa,,  oo  
lleeggiissllaaddoorr  ddeevviiaa  iimmppoorr  aaoo  jjuuiizz  oo  ddeevveerr  ddee  pprrooccllaammaarr  eexxttiinnttaa  aa  
aaççããoo,,  ccaaddaa  vveezz  qquuee  eennccoonnttrraassssee  pprroovvaaddoo  oo  ttrraannssccuurrssoo  ddoo  pprraazzoo  
pprreessccrriicciioonnaall......""  

((SSííllvviioo  RRooddrriigguueess  iinn  DDiirreeiittoo  CCiivviill,,  vvooll  0011..  1199ªª  eeddiiççããoo,,  eeddiittoorraa  
SSaarraaiivvaa,,  ppáággiinnaass  334466  ee  335544))..  

DDeessssaarrttee,,  sseemm  aaddeennttrraarrmmooss  àà  iinnffiinnddáávveell  ccoonnttrroovvéérrssiiaa  ddee  ssaabbeerr  ssee  aa  
pprreessccrriiççããoo  éé  iinnssttiittuuttoo  ddee  ddiirreeiittoo  pprroocceessssuuaall  oouu  mmaatteerriiaall,,  vveerriiiiffiiccaa--llaa--eemmooss  ssoobb  uumm  ddooss  
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sseeuuss  ppoouuccooss  ppoonnttooss  iinnccoonnttrroovveerrssooss,,  qquueerr  vviissttaa  ccoommoo  iinnssttiittuuttoo  ddoo  ddiirreeiittoo  pprroocceessssuuaall  oouu  
mmaatteerriiaall::  oo  sseeuu  ccaarráátteerr  ddee  nnoorrmmaa  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa..  

PPoossttaa  aa  qquueessttããoo  ddeessttaa  ffoorrmmaa,,  aannaalliissaarreemmooss  aa  ddoouuttrriinnaa  ee  aa  JJuurriisspprruuddêênncciiaa  
bbáássiiccaa  ssoobbrree  aa  iinntteerrpprreettaaççããoo  ee  oo  aallccaannccee  ddaass  nnoorrmmaass  CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss,,  rreessssaallttaannddoo  aa  
eexxiissttêênncciiaa  ddee  dduuaass  ccoorrrreenntteess..  

CCiittaarreemmooss,,  eexxeemmpplliiffiiccaannddoo  aa  pprriimmeeiirraa  ccoorrrreennttee,,  ooss  eennssiinnaammeennttooss  ddee  CCeellssoo  
RRiibbeeiirroo  BBaassttooss  qquuee  ssee  ssooccoorrrree  eemm  oouuttrrooss  MMeessttrreess::  

""CCoomm  mmaaiiss  rriiggoorr  aaiinnddaa  aaffiirrmmaa  JJoorrggee  MMiirraannddaa,,  cciittaannddoo  aa  lliiççããoo  ddee  TThhoommaass..  
AA  nnoorrmmaa  ffuunnddaammeennttaall  tteemm  ddee  sseerr  aattrriibbuuííddoo  oo  sseennttiiddoo  qquuee  mmaaiiss  eeffiiccáácciiaa  llhhee  ddêê..""  

CCoonnttrraappoonnddoo  eessttaass  tteeoorriiaass  ssoobbrree  oo  aallccaannccee  ee  ffoorrççaa  ddaass  nnoorrmmaass  
CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss,,  JJuurriissttaass  mmooddeerrnnooss  ccrriiaarraamm  uummaa  ddoouuttrriinnaa  ddeevveerraass  iinntteerreessssaannttee::  nneemm  
ttooddaass  nnoorrmmaass  iinnsseerriiddaass  eemm  uumm  tteexxttoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  tteerriiaamm  nnaattuurreezzaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  --  
sseerriiaa  nneecceessssáárriioo  ppaarraa  uummaa  nnoorrmmaa  sseerr  vveerrddaaddeeiirraammeennttee  CCoonnssttiittuucciioonnaall  qquuee  oo  aassssuunnttoo  
ddiisscciipplliinnaaddoo  nnoo  tteexxttoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  nnããoo  eessttiivveessssee  rreegguullaaddoo  ppoorr  nneennhhuummaa  nnoorrmmaa  ddee  
hhiieerraarrqquuiiaa  iinnffeerriioorr  ee  ssóó  aass  qquueessttõõeess  iinneerreenntteess  aa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddoo  EEssttaaddoo  sseerriiaamm  nnoorrmmaass  
vveerrddaaddeeiirraammeennttee  CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss..  

EEnnttrreettaannttoo,,  ppeennssaammooss,,  ttaall  ccoorrrreennttee  nnããoo  mmeerreeccee  gguuaarriiddaa..  PPrriimmeeiirroo  nnããoo  ccaabbee  
aaoo  JJuullggaaddoorr  ddiizzeerr  oo  qquuee  éé  oouu  nnããoo  nnoorrmmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  --  éé  ttaarreeffaa  ddoo  CCoonnssttiittuuiinnttee  
eelleeggeerr  ooss  ppoonnttooss,,  aaoo  sseeuu  eenntteennddeerr  vviittaaiiss,,  ppaarraa,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  aa  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  
oorrddeemm  ppúúbblliiccaa,,  eennvvoollvvêê--llooss  ssoobb  oo  mmaannttoo  ddee  uummaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo..  SSeegguunnddoo,,  aa  ssee  sseegguuiirr  
ttaall  ccoorrrreennttee  sseerriiaa  ddeessccoonnssiiddeerraarr  aa  pprróópprriiaa  hhiissttóórriiaa  ddaass  CCoonnssttiittuuiiççõõeess  --  ddoo  ddiirreeiittoo  
CCoonnssttiittuucciioonnaall  --  ssoobbrree  aa  ssuuaa  eevvoolluuççããoo  ((ppaarrttiinnddoo  ddaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddoo  eessttaaddoo,,  ddeeppooiiss  ppaarraa  
aass  qquueessttõõeess  ssoocciiaaiiss,,  eevvoolluuiinnddoo  ppaarraa  qquueessttõõeess  ccoommoo  ddee  ddiirreeiittoo  aammbbiieennttaall))..  

LLeemmbbrraammooss,,  aaqquuii,,  qquuee  aa  eevvoolluuççããoo  ddoo  DDiirreeiittoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ssee  ddeeuu  eemm  
rraazzããoo  ddaass  mmuuddaannççaass  hhaavviiddaass  nnaa  rreeaalliiddaaddee  hhiissttóórriiccaa  ddee  ccaaddaa  ppoovvoo,,  eemm  rraazzããoo  ddaa  
hhaarrmmoonniiaa  nneecceessssáárriiaa  nnaass  rreellaaççõõeess  --  ccoonndduuttaass  --  eennttrree  ooss  hhoommeennss  ee  oo  bbeemm  ccoommuumm  --  
ffiinnaalliiddaaddee  ddoo  EEssttaaddoo..  

PPoonnddoo  ffiimm  aa  ccoonnttrroovvéérrssiiaa,,  sseenntteenncciiaa  oo  MMeessttrree  LLuussiittaannoo  JJoosséé  JJooaaqquuiimm  
CCaannoottiillhhoo::  

""OO  pprriinnccííppiioo  ddaa  uunniiddaaddee  hhiieerráárrqquuiiccoo--nnoorrmmaattiivvaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  
ttooddaass  aass  nnoorrmmaass  ccoonnttiiddaass  nnuummaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  ffoorrmmaall  ttêêmm  iigguuaall  
ddiiggnniiddaaddee  ((nnããoo  hháá  nnoorrmmaass  ssóó  ffoorrmmaaiiss  nneemm  hhiieerraarrqquuiiaa  ddee  ssuupprraa--
iinnffrraa--oorrddeennaaççããoo  ddeennttrroo  ddaa  LLeeii  CCoonnssttiittuucciioonnaall))..  DDee  aaccoorrddoo  ccoomm  
eessttaa  pprreemmiissssaa,,  ssóó  oo  lleeggiissllaaddoorr  CCoonnssttiittuuiinnttee  tteemm  ccoommppeettêênncciiaa  ppaarraa  
eessttaabbeelleecceerr  eexxcceessssõõeess  àà  uunniiddaaddee  hhiieerráárrqquuiiccoo--nnoorrmmaattiivvaa  ddooss  
pprreecceeiittooss  CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss  ((eexx::nnoorrmmaass  ddee  rreevviissããoo  ccoonncceebbiiddaass  
ccoommoo  nnoorrmmaass  ssuuppeerrccoonnssttiittuucciioonnaaiiss))..  

CCoommoo  ssee  iirráá  vveerr  eemm  sseeddee  ddee  iinntteerrpprreettaaççããoo,,  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  
uunniiddaaddee  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonndduuzz  àà  rreejjeeiiççããoo  ddee  dduuaass  tteesseess,,  aaiinnddaa  hhoojjee  
mmuuiittaass  ccoorrrreenntteess  nnaa  ddoouuttrriinnaa  ddoo  DDiirreeiittoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall::  aa  tteessee  
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ddaass  aannttiinnoommiinnaaiiss  aalltteerrnnaattiivvaass;;  aass  tteesseess  ddaass  nnoorrmmaass  
CCoonnssttiittuucciioonnaaiiss  iinnccoonnssttiittuucciioonnaaiiss..""  

((iinn  DDiirreeiittoo  CCnnssttiittuucciioonnaall,,  44ªª  eeddiiççããoo,,  CCooiimmbbrraa,,  pp..  111188))  

AA  eessttaa  aallttuurraa  ddooss  ttrraabbaallhhooss,,  jjáá  nnooss  ppeerrmmiittiimmooss  iinnddaaggaarr  ssee  aa  nnoorrmmaa  
CCoonnssttiittuucciioonnaall  cciittaaddaa  ppooddeerriiaa  sseerr  ddiisscciipplliinnaaddaa  --  lliimmiittaaddaa  --  ppoorr  nnoorrmmaa  ddee  hhiieerraarrqquuiiaa  
iinnffeerriioorr..  

CCrreemmooss  qquuee  nnããoo..  DDúúvviiddaa  nnããoo  hháá  qquuee  oo  aarrtt..  77ºº,,  IInncciissoo  XXXXIIXX  éé  aauuttoo  
aapplliiccáávveell  --  nnããoo  ddee  íínnddoollee  pprrooggrraammááttiiccaa,,  nnaa  lliinngguuaaggeemm  ddooss  ccoonnssttiittuucciioonnaalliissttaass  
aammeerriiccaannooss  ((sseellff  eexxeeccuuttiinngg  pprroovviissiioonnss))..  

IInnddoo  ppaarraa  oo  ccaammppoo  ddaa  ddoouuttrriinnaa  iittaalliiaannaa,,  cciittaarriiaa  oo  MMeessttrree  eemm  DDiirreeiittoo  
CCoonnssttiittuucciioonnaall  PPaauulloo  BBoonnaavviiddeess::  

""RReeccoorrrreemm  ooss  jjuurriissttaass  iittaalliiaannooss  aa  vváárriiooss  ccrriittéérriiooss  ccoomm  qquuee  ffuunnddaammeennttaarr  aa  
ddiissttiinnççããoo  bbáássiiccaa  eennttrree  nnoorrmmaass  pprrooggrraammááttiiccaass  ee  nnoorrmmaass  nnããoo  pprrooggrraammááttiiccaass::  OO  ddoo  
ddeessttiinnaattáárriioo,,  oo  ddoo  oobbjjeettiivvoo  ee  oo  ddaa  nnaattuurreezzaa  ddaa  nnoorrmmaa..  

QQuuaannttoo  aaoo  ddeessttiinnaattáárriioo,,  sseerriiaamm  pprrooggrraammááttiiccaass  aass  nnoorrmmaass  ddiirriiggiiddaass  aaoo  
lleeggiissllaaddoorr  ee  pprreecceeppttiivvaass  oouu  nnããoo  pprrooggrraammááttiiccaass  aaqquueellaass  ddiirriiggiiddaass  aaooss  cciiddaaddõõeess  ee  aaoo  
JJuuiizz  ..  ((ggrriiffooss  nnoossssooss))  

RReeppeettiinnddoo  --  aa  nnoorrmmaa  eessccrriittaa  ccoonnttiiddaa  nnoo  aarrtt..  77ºº,,  IInncciissoo  XXXXIIXX  ddaa  ccaarrttaa  
PPoollííttiiccaa  éé  nnããoo  pprrooggrraammááttiiccaa  --  ccaabbeennddoo  aaoo  JJuuiizz,,  aappeennaass,,  aa  ssuuaa  aapplliiccaaççããoo..  

LLaannççaa  lluuzz  aa  qquueessttããoo,,  mmaaiiss  uummaa  vveezz,,  CCeellssoo  RRiibbeeiirroo  BBaassttooss::  

""EEmm  pprriimmeeiirroo  lluuggaarr  ttooddooss  ooss  pprriinnccííppiiooss  ggeerraaiiss  ddee  qquuaaiissqquueerr  
rraammoo  ddoo  ddiirreeiittoo  ppaassssaamm  aa  sseerr  aaqquueelleess  ccoonnssttaanntteess  ddaa  nnoovvaa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo..  

EEmm  sseegguunnddoo  lluuggaarr  ttooddooss  ooss  ddeemmaaiiss  ddaaddooss  lleeggaaiiss  ttêêmm  ddee  sseerr  
rreeiinntteerrpprreettaaddooss  aa  lluuzz  ddaa  nnoovvaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo,,  aa  ffiimm  ddee  ssee  ppoorreemm  
ccoonnffoorrmmee  aass  ssuuaass  nnoorrmmaass  ee  pprriinnccííppiiooss  

EEmm  tteerrcceeiirroo  lluuggaarr,,  aass  nnoorrmmaass  ccoonnttrráárriiaass  àà  CCoonnssttiittuuiiççããoo  nnããoo  ssããoo  
rreecceeppcciioonnaaddaass,,  mmeessmmoo  qquuee  sseejjaamm  ccoonnttrráárriiaass  aappeennaass  aass  nnoorrmmaass  
pprrooggrraammááttiiccaass  ee  nnããoo  ooffeennddaamm  nneennhhuummaa  pprreecceeppttiivvaa..""  ((oobbrraa  
cciittaaddaa,,  pp..  111155..))  

DDoo  eexxppoossttoo,,  ccoonnffoorrmmee  aaffiirrmmaammooss  nnoo  iinníícciioo  ddoo  pprreesseennttee  ttrraabbaallhhoo,,  éé  ddee  ssee  
ccoonncclluuiirr  qquuee,,  aaoo  sseerr  aallççaaddoo  aa  nníívveell  CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  oo  iinnssttiittuuttoo  ddaa  pprreessccrriiççããoo  ccaarreeccee  ddee  
uummaa  vviissããoo  nnoovvaa,,  pprreecciissaa  sseerr  rreeiinntteerrpprreettaaddoo..  OO  ccoonnttiiddoo  nnaa  LLeeii  PPrroocceessssuuaall    CCiivviill  ((aarrtt..  
221199  ddoo  CCPPCC))  ee  nnaa  LLeeii  CCiivviill,,  éé  ccllaarraammeennttee  ccoonnttrráárriioo  aaoo  ddiissppoossttoo  nnoo  aarrtt..  77ºº,,  IInncciissoo  
XXXXIIXX  ddaa  CCFF  vviiggeennttee,,  nnoo  ttooccaannttee  aaooss  ccrrééddiittooss  ttrraabbaallhhiissttaass..  DDeessssaarrttee,,  ssoommooss  ddaa  ooppnniiããoo  
qquuee,,  ooppeerraaddaa  aa  pprreessccrriiççããoo,,  ddeevvee  oo  JJuuiizz  aapplliiccaarr  aa  LLeeii  ((CCoonnssttiittuuiiççããoo)),,  ddeeccrreettaannddoo--aa  ddee  
ooffíícciioo,,  ccoommoo  ddee  rreessttoo,,  aaccoonntteeccee  ccoomm  aass  nnoorrmmaass  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa  iinnsseerriiddaass  eemm  uumm  
tteexxttoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall..  NNaa  vveerrddaaddee,,  éé  rreeggrraa  ppaaccííffiiccaa,,  qquuee  aass  nnoorrmmaass  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa  
eemm  uumm  tteexxttoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ssããoo  ddee  aapplliiccaaççããoo  ccoommppuullssóórriiaa,,  sseennddoo  iissttoo  iinncclluussiivvee,,  uummaa  
ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddaass  mmeessmmaass..  
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NNeessttee  sseennttiiddoo,,  jjáá  ddeecciiddiiuu  aa  11ªª  TT..  ddoo  EE..  TTRRTT  ddaa  33ªª  RR,,  eemm  aaccóórrddããoo  aassssiimm  
eemmeennttaaddoo::  

""  AA  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ddee  11998888,,  vviiaa  ddoo  aarrtt..  77ºº,,  iinncciissoo  XXXXIIXX,,  
aallíínneeaa  ""aa""  ee  ddee  ssuuaa  aapplliiccaaççããoo  iimmeeddiiaattaa  ((11ºº,,  aarrtt..  55ºº)),,  aalltteerroouu,,  
pprrooffuunnddaammeennttee,,  aa  qquueessttããoo  ddaa  pprreessccrriiççããoo  ddoo  ddiirreeiittoo  ddee  aaççããoo  
qquuaannttoo  aa  ccrrééddiittoo  rreessuullttaannttee  ddee  rreellaaççõõeess  ddee  ttrraabbaallhhoo  uurrbbaannaass..  OO  
ddiirreeiittoo  ddee  aaggiirr  nnããoo  ppooddee  sseerr  eexxeerrcciiddoo  aappóóss  aa  eexxaauussttããoo  ddooss  cciinnccoo  
aannooss,,  ccoomm  oo  lliimmiittee  ddee  ddooiiss  aannooss  aappóóss  aa  eexxttiinnççããoo  ddoo  ccoonnttrraattoo;;  
sseennddoo  iinnaaddmmiittiiddaa  aa  ssuubbssiiddaarriieeddaaddee  ddee  qquuaallqquueerr  nnoorrmmaa..  
PPrreetteennssããoo  ddeedduuzziiddaa  qquuee  ddiiggaa  rreessppeeiittoo  ddee  ppeerrííooddoo  qquuee  ssuuggeerree  oo  
tteemmppoo  lleeggaall  ddee  eexxiiggiibbiilliiddaaddee  ddeevvee  sseerr  eexxcclluuííddaa  ddee  ooffíícciioo,,  ppeellaa  
ccoonnssuummaaççããoo  ddaa  pprreessccrriiççããoo  eexxttiinnttaa  qquuee  ssee  ddaa  iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee  
ddee  aarrgguuiiççããoo..""  ((iinn  LLTTRR..  5566--1111//11333344))  

  

EEmm  ccoonncclluussããoo,,  eessttaammooss  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  ooss  nnoovvooss  rruummooss  ddoo  iinnssttiittuuttoo  
pprreessccrriicciioonnaall,,  aattrriibbuuiinnddoo  aaoo  JJuuiizz  oo  ddeevveerr  ddee  ssee  pprroonnuunncciiaarr  ssoobbrree  aa  mmaattéérriiaa  
iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee  ddaa  vvoonnttaaddee  ddaass  ppaarrtteess,,  aappeessaarr  ddee  ssuuaa  ccoonnoottaaççããoo  ppaattrriimmoonniiaall  ee,,  eemm  
úúllttiimmaa  aannáálliissee,,  qquuaannddoo  ttaall  pprroovviiddêênncciiaa  nnããoo  éé  ttoommaaddaa,,  qquuee  oo  sseejjaa  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  
PPúúbblliiccoo  ddoo  TTrraabbaallhhoo  nnoo  mmoommeennttoo  eemm  qquuee  ooffeerreeccee  ppaarreecceerr  oouu  eemm  qquuaallqquueerr  ffaassee,,  ddeessddee  
qquuee  aapprroovveeiittee  aa  ppeessssooaa  jjuurrííddiiccaa  ddee  ddiirreeiittoo  ppúúbblliiccoo..            
      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




