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PROGRAMA e-TEC BRASIL

Amigo(a) estudante:

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para
expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos
encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e
eficiência é a modalidade a distância. No mundo inteiro são milhões os
estudantes que frequentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300
mil os matriculados em cursos regulares de Ensino Médio e Superior a distância,
oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.
Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), hoje,
consolidado como o maior programa nacional de formação de professores,
em nível superior.
Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil
(e-Tec Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes
centros urbanos e dos municípios do interior do País oportunidades para maior
escolaridade, melhores condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa
forma, com elevado potencial para o desenvolvimento produtivo regional.
O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED)
do Ministério da Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e
federais.
O Programa apoia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das
escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por
outro lado, a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e
municipais.
Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos
técnicos de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado deste
Edital contemplou 193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do
Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 pólos, até 2010.

Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos
últimos anos: a construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização
dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus câmpus.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e
participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação
profissional no País, valendo-se dos pilares da educação a distância,
sustentados pela formação continuada de professores e pela utilização dos
recursos tecnológicos disponíveis.
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua
formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está
matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO

Caro(a) aluno(a):

Quero cumprimentá-lo(a) pela coragem e ousadia de querer crescer e superar
mais este desafio. A escolha do Curso Técnico em Secretariado, na
modalidade a distância, com certeza, não foi por acaso. A busca da
continuidade e da qualificação o(a) trouxe para mais esta experiência.
Parabéns pela escolha. Acreditamos que o curso abrirá novos caminhos e em
várias direções, pois, na área secretarial, o profissional será habilitado para
prestar assistência e assessoria em diferentes ramos administrativos.
O profissional de secretariado tem a função de integrar o sistema empresarial,
agindo com liderança e decisão, a fim de obter os resultados esperados.
Poderá também atuar em organizações nacionais e multinacionais, empresas
públicas e privadas e, ainda, como empreendedor de seu próprio negócio.
São muitas as possibilidades para este profissional que, na última década, teve
seu campo de atuação ampliado no âmbito das organizações, o que resultou
numa maior demanda pelo curso.
São atribuições do(a) secretário(a): planejamento, organização e
assessoramento gerencial e gestão da comunicação entre clientes internos e
externos.
Ao final, a qualificação será meta atingida.
Um abraço a todos(as).

Marinêz Menoncin Pacheco,
Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado - e-Tec Brasil.
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CONVERSA INICIAL

Prezado(a) aluno(a):

É com grande satisfação que lhe apresento este livro de Introdução ao Estudo
do Direito, desenvolvido com o objetivo de trazer informações básicas sobre o
universo jurídico.
Diferentemente dos livros elaborados para acadêmicos do curso de Direito,
este material não se ocupará de discussões complexas e profundas sobre as
raízes filosóficas da ciência jurídica, pois o objetivo é informativo, voltado para
questões práticas.
Nesse sentido, foram planejadas quatro unidades com incursões em Direito
Constitucional, do Trabalho, Administrativo e Direito Tributário, sempre aliando a
teoria à análise de problemas cotidianos.
Conhecer as regras e os princípios jurídicos é um exercício de cidadania, que
permite a todos buscar o reconhecimento de seus direitos.
Longe de ser apenas uma ciência, dotada de teorias e fórmulas, o Direito se
expressa na sociedade, confunde-se com ela e auxilia em seu
desenvolvimento.
Quantas vezes vocês praticam atos que têm repercussão no universo jurídico,
sem ao menos se darem conta disso?
O nascimento, a vida escolar, o casamento, os contratos, as promessas, a
compra, a venda, a permuta, o trabalho, a morte, são acontecimentos
revestidos de natureza jurídica e, portanto, possuem regras próprias.
O desafio é compreendermos um pouco mais deste universo.
Vamos juntos nesta tarefa!
Tenho a certeza de que a leitura, o acompanhamento das aulas, e a reflexão
sobre os temas discutidos permitirão a todos exercer, de forma plena a
cidadania, de modo a debater, discutir e sugerir as mudanças necessárias
para se alcançar, de forma efetiva e eficaz, o bem comum, razão maior da
existência do Estado.
Desejo muito sucesso para todos!
Um grande abraço,
Professor M.Sc. Cassiano Luiz Iurk.

Introdução ao Estudo do Direito - Cassiano Luiz Iurk

9

UNIDADE

I

DIREITO CONSTITUCIONAL

O Direito Constitucional é um ramo fundamental da ciência jurídica e tem por
função a exposição, interpretação e sistematização dos princípios e normas
fundamentais de um determinado Estado, expressos na Constituição Federal.
Por servir de fundamento a todos os demais ramos do direito, o objetivo desta
unidade consiste em abordar alguns conceitos básicos do Estado e importantes
princípios consagrados na Constituição Federal Brasileira de 1988, chamada de
Constituição Cidadã.

CONCEITO DE ESTADO
Ao iniciarmos o estudo sobre as
noções básicas de Direito, faz-se
necessário contextualizar a ciência
jurídica no universo do Estado de
Direito.
Para isso, precisamos, primeiramente,
compreender o conceito de ESTADO,
sua origem e desenvolvimento para,
em seguida, traçarmos um panorama,
mesmo que breve, do Estado Brasileiro.

Estado
O Estado corresponde à organização de um povo, localizado de maneira estável
em um determinado território, sob o comando de um único poder. Na era
contemporânea (atual), o Estado tem como principal característica o fato de ser
um ente político com um governo institucionalizado.
Toda nação politicamente organizada, em decorrência dessa institucionalização,
deve ter sua forma de organização preestabelecida, para que o exercício do
poder possa ser limitado. Com esse tipo de noção é que surgiu a idéia de se impor
ao Estado uma regulamentação, de se criar uma lei que o estruturasse, uma lei
que lhe desse organização, enfim, uma Constituição que lhe assegurasse
estabilidade e permanência.
A esse movimento decorrente da vontade do homem de comandar seu destino
político e de participar da vida do Estado, estabelecendo um conjunto mínimo de
direitos e garantias a serem respeitados não só pelos governantes, mas pelos
concidadãos, chama-se constitucionalismo.
Como leciona Alexandre de Moraes (2004):
“A origem formal do constitucionalismo está ligada às constituições
escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, em 1787, após a
independência das 13 Colônias, e da França, em 1791, a partir da
Revolução Francesa, apresentando dois traços marcantes:
organização do Estado e limitação do poder estatal, por meio da
previsão de direitos e garantias fundamentais”.
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Neste primeiro contato, podemos então dizer que o Estado possui alguns
elementos fundamentais, que podem ser classificados como materiais (povo e
território) e formais (ordenamento jurídico e o governo), além da finalidade que é
alcançar o bem comum de todos os cidadãos.
Vejamos, agora, cada um dos elementos que compõem a noção de Estado.
O conceito de povo, como elemento integrante do Estado, diz respeito ao vínculo
jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado, criando um complexo de direitos e
obrigações recíprocas.

Neste sentido, qual seria a diferenciação entre Povo e
População?

SABER M

O conceito de povo está ligado a um status de
cidadania, a um vínculo jurídico-político de alguém em
relação a determinado Estado, enquanto o conceito de
população consiste num aspecto meramente numérico
(Exemplo: a população brasileira é de aproximadamente
180.000.000,00 de habitantes).

Já o território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce, de modo efetivo
e exclusivo, o poder de império sobre pessoas e bens.
Interessante acrescentar que a noção de território de determinado estado é
mais ampla do que o mero limite geográfico, ou seja, porção de terra
delimitada por fronteiras naturais ou convencionais, abrangendo também o
subsolo, os rios, lagos, mar territorial, águas adjacentes, golfos, baías, portos,
espaço aéreo, navio e aeronave de guerra, navio mercante em alto mar,
prédio das embaixadas em estados estrangeiros etc.
O ordenamento jurídico, por sua vez, constitui-se no conjunto de normas, princípios
e regras de direito que regulam as relações sociais desenvolvidas em um
determinado Estado.
Por fim, o governo pode ser conceituado como o órgão supremo de Estado, pelo
qual este se manifesta e exerce o poder político.

Forma do Estado Brasileiro: federação
A federação é a forma de Estado caracterizada pela:
a) repartição, ou distribuição, de competências inserida no texto
constitucional;
b) capacidade de auto-organização dos Estados-Membros através
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de constituições próprias;
c) participação dos Estados-Membros na formação da vontade
nacional, através do Senado Federal (representantes dos Estados
– adotamos no Brasil o chamado federalismo homogêneo);
Já para a manutenção do Estado Federal, é importante observar os seguintes
elementos:
a) rigidez constitucional;
b) proteção dos direitos fundamentais;
c) existência de um órgão incumbido de realizar o controle da
constitucionalidade, de modo a preservar a supremacia formal
da constituição sobre todo o ordenamento jurídico-positivo.

SABER M

Qual seria, no Brasil, o órgão encarregado de tal
missão?
Confira: STF (art. 102 da CF/88)

Ressalte-se ainda que, no Brasil, são entidades componentes da
Federação: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios (art. 1°, caput, CF/88), e que a forma federativa de
Estado é uma das quatro cláusulas pétreas, previstas na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (art. 60,
§ 4°, CF).
Vistos os elementos que compõem a noção de Estado, bem
como a forma que este pode assumir, faz-se necessário ainda
estudar as espécies de organização do Estado, por meio da
forma de governo.

Forma do Governo Brasileiro: república
A forma de governo corresponde ao modo pelo qual o Estado
se organiza para exercer o poder político, determinando, ainda,
como se atinge o poder político e por quanto tempo nele se
permanece.

Cláusulas pétreas são
aquelas normas
constitucionais que não
podem sequer ser objeto de
deliberação pelo
constituinte reformador
(para fins de supressão ou
alteração), e estão
enumeradas no artigo 60,
§ 4º, I a IV, da Constituição
Federal de 1988, que dispõe:
“Art. 60 (...), § 4.º: 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; IVos direitos e garantias
individuais”

Na evolução histórica dos Estados, três foram as principais
formas de governo concebidas e identificadas por Aristóteles: a
monarquia (governo de um só); a aristocracia (governo de mais de um, mas de
poucos) e a república (forma em que o povo governa no interesse do povo).
Prevaleceram, no entanto e basicamente, duas formas principais de governo,
quais sejam, a república e a monarquia, conforme estudadas a seguir.

Monarquia:
unipersonalidade das funções;
vitaliciedade;
Introdução ao Estudo do Direito - Cassiano Luiz Iurk
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hereditariedade;
irresponsabilidade.

República:
pluralidade das funções;
temporariedade;
eletividade;
responsabilidade.
A Constituição Brasileira atual adota a república como
forma de governo, com duas características principais: a
eletividade do mandatário e a transitoriedade do
mandato eletivo. Vale ressaltar que esta é a primeira
constituição republicana brasileira na qual a forma de
governo não se constitui em cláusula pétrea.

Sistema do Governo Brasileiro: presidencialismo.
Os chamados regimes de governo (ou sistemas de
governo) mostram as relações que se podem observar
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ou ainda, o
regime de governo é uma espécie de técnica de
organização do Poder Executivo.
São classificados pela doutrina como presidencialismo e parlamentarismo.
O regime parlamentarista tem como característica a divisão nítida entre a chefia
de governo e a chefia de Estado, sendo exercidas tais funções por pessoas
distintas. Como exemplo, podemos citar a Inglaterra, em que há a rainha e o
primeiro-ministro.
Dessarte, dependendo da forma de governo adotada, o Presidente ou o
Monarca (Rei ou Imperador) assume a chefia do Estado, e o Primeiro-Ministro, ou
Premier, a chefia do Governo (condução dos negócios político-administrativos do
Estado).
Já no regime presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de Governo
são exercidas simultaneamente pelo Presidente da República.
A partir dos conceitos acima expostos, pode-se dizer que o Brasil é uma República
Federativa que adota o regime presidencialista de governo.
Em virtude do regime adotado, o Presidente da República faz as vezes de chefe
de Governo (condução político-administrativa dos interesses do governo), além
disso, como chefe de Estado, assume o Presidente a representação do Estado
Federal brasileiro, nas relações com outros Estados e assume o comando supremo
das Forças Armadas.
Significa dizer que o Presidente exerce, simultaneamente, a chefia do Estado e a
chefia de Governo.
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Síntese da organização do Estado Brasileiro
O Brasil, como visto, é um Estado Federal composto pela união indissolúvel da
União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, todos entes autônomos,
detentores de competências próprias e compartilhadas (comuns e concorrentes),
dispostas no texto constitucional.
Consagrando a tradicional divisão de poderes baseada nos estudos de
Montesquieu, citado por SECONDANT(1996), temos uma divisão em três poderes
constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), que se relacionam, entre si, de
forma independente e harmônica, segundo o disposto no art. 2º da CF/88.
Vê-se, portanto, que o Estado moderno encontra-se organizado e estruturado de
forma a podermos identificar a forma de organização de seus elementos
constitutivos, a forma de exercício do poder político, o rol de direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos e outros elementos estruturantes e fundamentais.
Além dessas constatações, ressalte-se que a atual Constituição Brasileira inovou ao
elevar o Brasil à condição de Estado Democrático de Direito, o que importou na
escolha, pelo constituinte, de valores fundamentais como a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa, e o pluralismo político (art. 1°, I a V, CF/88).
Ressalte-se ainda a previsão expressa da inafastabilidade da participação popular
na tomada das decisões políticas, contida no parágrafo único do art. 1° da
Constituição – “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

DIREITO: ORIGEM, SIGNIFICADOS E FUNÇÕES
O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é
compreender uma parte de nós mesmos. É saber, em parte, por que
obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a
mudar em nome de ideais, por que, em nome de ideais, conservamos as coisas
como estão. Ser livre é estar no direito e, no entanto, o direito também nos oprime
e tira-nos a liberdade. Por isso, compreender o direito não é um empreendimento
que se reduza facilmente a conceituações lógicas e racionalmente
sistematizadas.
Por tudo isso, o direito é um mistério, mistério do princípio e do fim da sociabilidade
humana. O mundo do direito, por isso, exige sensibilidade, prudência e reflexão.
Sensibilidade para compreender as falhas humanas, prudência para entender as
situações e os fatos jurídicos no contexto social em que estão inseridos e reflexão
para que se possa utilizar o direito como instrumento de igualdade e de
distribuição de Justiça.

Como o Direito adquiriu as características pelas quais
nós o conhecemos hoje em dia?

Introdução ao Estudo do Direito - Cassiano Luiz Iurk
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O desenvolvimento do direito na sociedade
A Antiguidade: Polis (cidade) e Oikia (casa).
A Antiguidade distinguia entre a polis e a oikia, enquanto a oikia era reconhecida
como governo de um só, a polis era composta de muitos governantes.
Por isso, Aristóteles dizia que todo cidadão pertencia a duas ordens de existência:
a da esfera privada e a da esfera pública.
Na esfera privada, o homem agia apenas para suprir suas necessidades,
produzindo os alimentos necessários para a sua subsistência, com tarefas ligadas à
sua condição animal: alimentação, repouso, procriação etc. Tem-se, portanto, a
idéia de animal laborans. O lugar do labor era a casa e as relações eram
baseadas na diferença, ou seja, relação de comando, de obediência, de
ascendência do pater familias sobre sua mulher, seus filhos e seus escravos.
Já na polis, o cidadão exercia plenamente sua liberdade, pois estava entre iguais.
Seu terreno aí era o de homens livres que se governavam e, portanto, agiam
conjuntamente, politicamente.
O homem que age, digna e livremente, é o politikon zoon (animal político).
O centro político, estabelecido com a polis, é um dado importante para o direito,
como local em que se estabelecem as normas e busca-se o equilíbrio social. Mas,
como apenas os cidadãos compunham a polis, vê-se que há um estabelecimento
de poder com base na hierarquia, no prestígio social etc. O direito, portanto,
passa a ligar-se aos homens enquanto ordem.

O Direito Romano
Na Antiguidade clássica, o direito (jus) era um fenômeno de ordem sagrada. Em
Roma, surgiu com a sua fundação e foi fundamental na expansão do Império, e
na difusão da cultura romana aos povos colonizados.
Em Roma, o direito consistia no exercício de uma atividade ética, de prudência,
virtude moral do equilíbrio e da ponderação nos atos de julgar. Nesse quadro, a
prudência ganhou uma relevância especial, recebendo a qualificação particular
de Jurisprudentia.
A jurisprudência, portanto, era o exercício do direito (Regulamentos Gerais) de
forma prudente, realizada pelos jurisconsultos.
Diante de determinado problema, levado aos jurisconsultos, estes editavam os
responsa, ou seja, ordens de solução que deveriam ser utilizados em determinados
casos concretos.
As decisões judiciais eram tomadas com base na arte da dialética, ou seja,
confronto entre a tese e a antítese, que se permitia chegar a uma síntese.
O uso da técnica dialética no desenvolvimento do pensamento prudencial
conduziu os romanos a um saber considerado de natureza prática. No
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desenvolvimento desse saber, os romanos, sem dúvida, produziram definições
duradouras e critérios distintivos para as diferentes situações, em que se
manifestavam os conflitos jurídicos de sua práxis. Daí, o aparecimento de técnicas
dicotômicas de construção de conceitos, quase sempre introduzidas sob a forma
de pares, como, por exemplo, actio in rem e actio in personam/ jus publicum e jus
privatum.

SABER M

Para saber mais sobre a sociedade romana, seus
costumes e tradições, assistam à série "ROMA",
produzida pelo canal HBO

VOCÊS CONHECEM A HISTÓRIA
ROMANA DA LARANJA?
Resposta: Duas mulheres brigavam em Roma pela propriedade
de algumas laranjas. Não havendo solução para o conflito,
levaram o caso para o juiz romano decidir. Na presença do juiz, a primeira
mulher disse:
- Essas laranjas me pertencem, pois eu as avistei primeiro no alto da
laranjeira!
E a segunda mulher, por sua vez, se pronunciou:
- Não! Essas laranjas são minhas, pois eu escalei primeiro a árvore para
apanhá-las!
Então o Juiz perguntou a cada uma delas para que gostariam de ter as
laranjas, e a primeira respondeu:
- Para fazer um bolo de cascas de laranja para o meu esposo!
E, ao indagar à segunda, esta disse:
- Para fazer um suco para meus filhos!
Então, o Juiz resolveu o conflito entregando as cascas para uma e a
polpa das frutas para a outra, pacificando ambas as partes.
(Essa história representa a dialética e o senso prático que possuíam os romanos para
resolver seus conflitos).

DIREITO - NOÇÃO E PAPEL NA VIDA SOCIAL
A palavra direito não é usada em sentido único. Pelo contrário, é comumente
empregada em vários sentidos.
O vocábulo deriva-se do latim directum, encontrando-se a mesma raiz em rex,
regnum, regere, regula. O Direito representaria, assim, a conformidade com a
regra, ou, por outra, com a retidão, com a linha reta do dever.
Entre os vários sentidos tomados pelo vocábulo direito, são os principais:
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1- Sentido objetivo. Por direito, pode-se entender a norma ou conjunto
de regras em vigor num determinado país: de Direito Constitucional,
de Direito Civil, de Direito do Trabalho. Nesse sentido, denomina-se
direito também Direito Positivo, ao qual se opõe o chamado direito
natural.
2- Sentido subjetivo. Por direito, pode-se entender também a
possibilidade de amparo a quem a norma de direito protege. O
direito do credor com relação ao devedor, o direito do lesado com
relação ao causador do dano, etc. Nesse sentido, o direito é o
interesse juridicamente protegido. Tal direito não pode existir se o
outro, objetivo, também não existe.
3- Sentido idealista. Por direito, pode-se entender ainda a idéia de
justiça, verdadeira aspiração moral, orientada para o direito natural.
Neste sentido, pode-se falar em sentimento de direito.

A Ordem Jurídica e seu Conceito
A norma jurídica: estrutura e características
Há ordem na sociedade quando esta está convenientemente adaptada a sua
própria finalidade, que é o bem comum. Para isso, há de estar a sociedade
organizada também pelo Direito e ser, assim, portadora do que podemos chamar
de ordem jurídica.
Não há bem comum sem ordem jurídica, indispensável a qualquer Estado.
Enquanto qualquer das outras formas da ordem social (religiosa, moral, etc.) pode
restringir-se a determinados setores da sociedade, a ordem jurídica alcança todo
o campo social, cujas atividades, sem exceção, não escapam a seu controle.
Por isso, a ordem jurídica é um verdadeiro sistema, capaz de atender a todas as
exigências da vida social. Como sistema, representa um todo orgânico de
princípios e normas, nos quais encontra a sociedade, sempre, solução para dirimir
quaisquer conflitos de convivência social.
Diz-se, por essa razão, que a ordem jurídica é o sistema de legalidade do Estado
ou a situação de ordem e segurança trazida pelo direito aceito pela sociedade e
pelas leis vigentes.
Graças à ordem jurídica, assegura-se o equilíbrio do conjunto social,
coativamente, ou seja, ora impõe-se aos particulares a prática de certas ações,
ora impõem-se determinadas abstenções.
A ordem jurídica expressa-se através de normas que têm sempre a forma
imperativa e que se podem decompor em ordens e proibições.
Pela norma exprime-se sempre a vontade de que um determinado fato social
acarrete certo efeito.
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Características das normas:
a) elemento fático: a situação de fato sobre a qual recai o
imperativo;
b) a conseqüência jurídica, que dela a regra faz decorrer;
c) bilateralidade;
d) elemento de subordinação, do comportamento humano ao
estabelecido;
e) força de ordem ou de comando (sanção);
f) caráter abstrato, que é a proteção mais eficaz da pessoa
contra a arbitrariedade dos governantes.
Exemplos:

- Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.
- Roubo
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (Redação alterada para
adequar-se ao disposto no art. 2º da lei nº 7.209, de 11.7.1984, DOU 13.7.1984,
em vigor seis meses após a data da publicação)

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Na origem latina, constituição deriva da expressão constitutione, que significa o
ato de constituir, de estabelecer ou de firmar. Em resumo, o modo pelo qual se
constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas.
Nessa visão, temos a Constituição do Estado como o simples modo de ser do
Estado, sendo considerada a sua (do Estado) lei fundamental.
Em sentido técnico, a Constituição é um sistema de normas jurídicas, escritas ou
costumeiras, que regulam a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de
aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos e os limites de
sua ação.
Em outras palavras, é o conjunto de normas que organizam os elementos
constitutivos do Estado, que são: o povo, o território, o governo e a finalidade (o
bem comum).
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal, tem como fundamentos:
1- A SOBERANIA;
2- A CIDADANIA;
3- A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA;
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4- OS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA;
5- O PLURALISMO POLÍTICO.
Não obstante a existência de assuntos importantes a serem tratados em sede de
Direito Constitucional, tais como: classificação das constituições, aplicabilidade
das normas constitucionais, poder constituinte, etc., nos ateremos, para seguirmos
fiéis ao programa de “noções”, aos direitos e garantias fundamentais, título
importantíssimo e significativo na Constituição Brasileira.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Origem e finalidade
Os direitos e garantias fundamentais surgiram como regras para limitar o poder
estatal, podendo ser exigidas omissões dos poderes públicos, de forma a evitar
ingerências abusivas na esfera individual.
Os direitos fundamentais podem ser definidos como disposições declaratórias, ou
seja, demonstram quais os direitos que o ordenamento jurídico entende devem ser
objeto de proteção expressa na norma fundamental.
Por sua vez, as garantias fundamentais devem funcionar como disposições
assecuratórias, ou seja, em defesa dos direitos e acabam por limitar o poder
estatal.

Características
A previsão dos direitos e garantias fundamentais coloca-se em elevada posição
valorativa, em relação aos demais direitos previstos no ordenamento jurídico,
apresentando diversas características, como: imprescritibilidade, inalienabilidade,
irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência
e complementaridade.
A CF/88 também dispõe que os direitos e garantias fundamentais são de
aplicabilidade imediata, ou seja, independem da atuação do legislador
infraconstitucional para que possam ser exercidos. (art. 5°, § 1°)
Contudo, os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, ou seja, há o que
se pode chamar da aplicação do princípio da relatividade.
Muitas vezes, para resolver um problema de difícil resolução, deve-se interpretar
harmonicamente (princípio da concordância prática), os direitos e garantias
fundamentais, com vistas a afastar qualquer incompatibilidade.
Esclareça-se ainda que o art. 5°, caput, da Constituição Federal afirma que “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.”
Assim, tais direitos protegem tanto as pessoas naturais, brasileiros ou estrangeiros no
território nacional (estes últimos ainda que apenas em trânsito), como as pessoas
jurídicas.
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Você saberia dizer quais são os principais direitos e
garantias fundamentais e quais suas características?

Direito à vida
O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que constitui prérequisito para o exercício de todos os demais direitos, sendo considerado sob dois
aspectos preponderantes, o direito de continuar vivo, bem como o de conviver
dignamente. A Constituição protege a vida de uma forma geral, inclusive uterina.

Princípio da igualdade
O princípio da igualdade (isonomia) decorre da concepção clássica de justiça,
ou seja, o tratamento desigual de casos desiguais, na medida em que são
desiguais. Em outros termos, o que se veda é o tratamento desigual daqueles
casos que se encontram na mesma situação. O que realmente se protege são
certas finalidades, somente se tendo por violado o princípio da igualdade,
quando o elemento discriminador não se encontre a serviço de uma finalidade
acolhida pelo direito.
Importante, ainda, ressaltar a tríplice finalidade limitadora do princípio da
igualdade: limitação ao legislador, ao intérprete/aplicador e ao particular.
Dessarte, vê-se que somente pode ser considerado lesado o princípio da
igualdade, quando o elemento discriminador atuar de forma não amparada pelo
direito; por isso, pode ser perfeitamente possível, dependendo do caso concreto,
a estipulação de limitação etária para ingresso no serviço público, desde que
verificada a peculiaridade da situação (como no caso dos militares, nos termos do
art. 142, § 3°, X da CF/88), tendo em vista o caráter teleológico que informa o
princípio da legalidade. Ressalte-se que, em princípio, não poderá haver
discriminação por motivo de idade para admissão no serviço público (art. 7°, XXX),
porém, conforme afirmado, depende sempre da avaliação da hipótese e da
atuação do elemento discriminador (no caso o elemento etário), em função da
finalidade acolhida pelo direito.

Igualdade entre homens e mulheres (art. 5°, I)
A igualdade entre homens e mulheres, prevista no art. 5°, I, da Constituição, deve
levar em conta que se afigura impossível qualquer discriminação em razão do
sexo (por si só), exceto nos casos em que a própria CF cuida de discriminá-los (art.
7°, XVIII e XIX, art. 40, § 1°, 143, §§ 1° e 2° e 201, § 7°) e quando a legislação
infraconstitucional utilize a discriminação como forma de atenuar os desníveis
porventura existentes.

Princípio da legalidade (art. 5°, II)
Previsto no art. 5°, II, da CF/88, o princípio da legalidade visa garantir que só por
meio das espécies normativas (leis), devidamente elaboradas, conforme as regras
do processo legislativo constitucional, podem ser criadas obrigações para o
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indivíduo, pois as normas são expressão da vontade geral.

Proibição da tortura (art. 5°, III e XLIII da CF/88)
Outro direito fundamental concebido pelo legislador constituinte originário, no art.
5° da CF, foi a previsão de que ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante (inciso III) (princípio da proibição da
tortura); bem como que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem (inciso XLIII).

SABER M

Os crimes hediondos estão previstos na lei n° 8.072/90 e
os crimes de tortura estão definidos na lei 9.455, de
07/04/1997 (art. 1°).

Liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade
por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, IV e V)
A garantia da liberdade de pensamento, o direito de resposta e a
responsabilidade por dano material, moral ou à imagem, previstos no art. 5°, IV e V
da CF, significam que a manifestação de pensamento é livre e garantida
constitucionalmente, não se permitindo a censura prévia em diversões e
espetáculos públicos e sendo vedado o anonimato (inciso IV). Os abusos
porventura cometidos no exercício indevido da manifestação de pensamento são
passíveis de exame pelo Poder Judiciário com a conseqüente responsabilidade
civil e penal de seus autores (inciso V). A norma em comento pretende a
reparação da ordem jurídica lesada, seja por meio de ressarcimento econômico,
seja por outros meios, como, por exemplo, o direito de resposta. (v. lei 5.250/67 –
Lei de Imprensa)

Liberdade de consciência, crença religiosa, convicção filosófica ou
política e escusa de consciência (art. 5°, VI e VII)
A CF/88 protege a liberdade de consciência e religiosa, bem como a plena
proteção à liberdade de culto e das liturgias (desde que não contrária à ordem
pública), proibindo que alguém seja privado de direitos, por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica 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 (CF. art. 143 e lei n° 8.239/91 – Serviço Militar alternativo - inciso VIII).
Expressão

da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação (art. 5°, IX)
A liberdade de expressão e de manifestação de pensamento não pode sofrer
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nenhum tipo de limitação prévia, no tocante à censura de natureza política,
ideológica e artística, sendo, contudo, possível à lei ordinária a regulamentação
das diversões e espetáculos, classificando-os por faixas etárias a que não se
recomendem, bem como definir locais e horários a que sejam inadequados.

Inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem
Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à
vida privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões
ilícitas externas, tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas.

Inviolabilidade domiciliar (art. 5°, XI)
A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar possui exceções previstas na
própria CF, assim a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo: a) em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou b) ainda, durante o dia, por determinação
judicial.

Apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo poder judiciário
(art. 5°, XXXV)
Prevê a CF, no art. 5°, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
É o princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário (direito de ação e
de prestação jurisdicional – princípio do livre acesso). Na nova ordem
constitucional, a instância administrativa não precisa ser exaurida como condição
ao acesso ao Poder Judiciário. A única exceção é o acesso prévio, em certos
casos, à Justiça Desportiva (CF, art. 217, § 1°).

Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 5°, XXXVI)
A CF/88 afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.
Pode-se definir como direito adquirido aquele que se incorporou definitivamente
ao patrimônio pessoal do indivíduo, ou seja, que pode ser a qualquer momento
invocado, usufruído, independentemente da vontade alheia.
O ato jurídico perfeito é aquele que se aperfeiçoou, que reuniu todos os
elementos necessários a sua firmação, sob a lei vigente.
Já a coisa julgada é a decisão judicial definitiva, em outros termos, a decisão
judicial da qual já não caiba recurso.

Princípio do juiz natural (art. 5°, XXXVII e LII)
O princípio do juiz natural, consagrado nos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da CF/88,
constitui-se em garantia indispensável da segurança popular contra o arbítrio
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estatal, pois garante a imparcialidade do juiz, já que o juiz natural é só aquele
integrante do Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais
previstas na CF, inclusive as regras atinentes à competência e jurisdição.

Tribunal do júri (art. 5°, XXXVIII)
O Júri é um tribunal popular, regulamentado por lei ordinária e composto por um
juiz de direito, que o preside, por 21 jurados, que serão sorteados dentre cidadãos
que constem do alistamento eleitoral do Município, formando-se o Conselho de
Sentença com sete deles. A CF/88 assegura à instituição do Júri: plenitude da
defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos (que não exclui a
recorribilidade das suas decisões contrárias a provas dos autos).

SABER M

Por que o tribunal do júri não julga furto ou estelionato?
conferir: artigo 74, § 1º do Código de Processo Penal e
arts. 121/127 do Código Penal.

Extradição (art. 5°, LI E LII)
Os incisos LI e LII, do art. 5°, prevêem as hipóteses constitucionais para a
extradição, ou seja, o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado; já o brasileiro
naturalizado somente será extraditado por cometimento de crime comum
(praticado antes da naturalização) ou, no caso de participação comprovada em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei,
independentemente do momento do fato.
O estrangeiro poderá ser extraditado. Contudo, é vedada sua extradição nas
hipóteses de crimes políticos ou de opinião, e o pedido de extradição será sempre
encaminhado ao STF, que define sobre sua legalidade e procedência.

Devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV E LV)
A CF/88 incorporou o princípio do devido processo legal (cujos desdobramentos
são os princípios da ampla defesa e o do contraditório), que deverá ser
assegurado aos litigantes e aos acusados em geral, em processo judicial ou
administrativo.

Provas ilícitas (art. 5°, LVI)
São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, aquelas
obtidas mediante tortura, quebra dos princípios da inviolabilidade domiciliar,
telefônica, da intimidade e do sigilo, por exemplo.
As provas derivadas de provas ilícitas, de acordo com a posição atual do STF,
contaminam as demais provas dela decorrentes, de acordo com a teoria
americana dos frutos da árvore envenenada.
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Em certos casos (excepcionais), contudo, há a possibilidade de convalidação de
provas obtidas por meios ilícitos, com a finalidade de defesa das liberdades
públicas fundamentais, ocorrendo na hipótese a chamada legítima defesa dos
direitos humanos fundamentais.

Princípio da presunção de inocência (art. 5°, LVII)
A CF/88 estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, consagrando o princípio da presunção
de inocência, que, contudo, não afasta a constitucionalidade das espécies de
prisão provisória (prisão temporária, em flagrante, preventiva etc.).

Caso concreto

Conflito de princípios
Presunção de inocência prevalece, e Eurico é candidato
por Maria Fernanda Erdelyi
“O Brasil inteiro pode achar que Eurico Miranda é culpado, mas para a Justiça
ele só pode ser condenado depois de julgado e de receber sentença
definitiva. Eurico responde a oito processos criminais, mas nenhuma
condenação com trânsito em julgado. É esta garantia constitucional que vai
permitir que Eurico Miranda seja candidato a deputado federal nas próximas
eleições. Pelo mesmo motivo, vários candidatos acusados - mas não
condenados - de participar da máfia dos sanguessugas, do esquema do
mensalão ou de outras falcatruas também deverão ter suas candidaturas
confirmadas pelo TSE.
Depois de três prorrogações por pedidos de vista, o Tribunal Superior Eleitoral
acatou, nesta quarta feira (20/9), o recurso de Eurico Miranda contra a
rejeição do registro de sua candidatura. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro havia negado o pedido considerando o príncipio da moralidade.
Eurico responde a oito processos criminais, nenhum deles com sentença
definitiva. O julgamento estava empatado com três votos contra e três a favor
do registro da candidatura de Eurico Miranda. O voto do desempate coube
ao ministro Gerardo Grossi, um dos representantes da advocacia no TSE.
Grossi abraçou a tese dos ministros Marco Aurélio, presidente da Corte, Cezar
Peluso e Marcelo Ribeiro que votaram a favor de Eurico Miranda, apoiados no
argumento de que o candidato só ficaria inelegível se fosse alvo de ação com
condenação definitiva. "Eurico Miranda não é alvo de ação transitada em
julgado. Isso é o que me basta para tê-lo como elegível", disse Gerardo Grossi.
A regra está prevista na alínea "e", inciso I, artigo 1º da lei 64/90 (lei das
Inelegibilidades). De acordo com o dispositivo, serão inelegíveis: "os que forem
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condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática
de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o
patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 anos, após o cumprimento da pena".Em seu
voto de desempate Gerardo Grossi ressaltou que os ministros do TSE não são
legisladores e têm de se ater ao teor da lei 64/90.
(Fonte: Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2006. Acesso em Janeiro de 2008 –
www.conjur.com.br.)

Prisão civil (art.5°, LXVII)
Em regra não haverá prisão civil por dívida, no Brasil, exceto nos casos do não
pagamento voluntário de obrigação alimentícia e do depositário infiel.

Caso concreto
Atraso de pensão alimentícia
já levou 289 pessoas para cadeia
Advogados, políticos, dentistas, empresários, radialistas, marceneiros,
motoristas, pedreiros, e também desempregados, todos já dividiram ou dividem
a cela 2, da Casa do Albergado, por não pagamento de pensão alimentícia.
Os valores e as profissões dos devedores são as mais diversas. Em geral, o
desemprego é o vilão alegado pelos presos por não terem quitado o débito. O
atraso da pensão já levou 289 homens para a cadeia somente neste ano na
Capital.
Segundo o diretor da Casa do Albergado, Edis Vilas Boas, cerca de 15% dos
pais que são presos conseguem o dinheiro, valor da dívida, no mesmo dia e
nem ficam preso. De acordo com o diretor, o perfil da maioria dos pais é de
homens, de baixa renda, sem antecedentes criminais. A maior parte dos
valores é de um percentual do salário mínimo.
O local recebe, em média, 10 novos presos por dia, mas um grande número
deixa o local por já ter completado a pena, que pode ser de 30, 60 ou de 90
dias ou ainda, por já ter pago a dívida. Na Casa do Albergado funcionam os
regimes aberto e semi-aberto e somente a prisão civil, no caso de pensão
alimentícia e do depositário infiel o regime é fechado. No máximo, esses presos
podem fazer pequenos serviços de faxina, auxílio em obras ou ajuda na
cozinha. Antigamente, esses mesmos presos cumpriam a pena numa cela da
penitenciária de Segurança Máxima da Capital.
Os presos contam histórias parecidas como a do porteiro, C.D., 37 anos que
deve R$ 2,8 mil e foi preso quando estava no local de trabalho. “Eu fiquei
quatro anos desempregado e não tinha condições de pagar”, alega, se
defendendo, que o valor de R$ 280 mensal era pesado. Agora, ele será
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despedido do emprego por ficar mais de 30 dias sem comparecer e
novamente ficará desempregado. O porteiro já está no local há quatro dias e
essa é a terceira vez que vai preso por não pagamento da dívida.
O motorista, C.I., de 28 anos, deve R$ 1,5 mil e paga mensalmente R$ 100 para
o filho que teve com a ex-mulher. “A mãe do meu filho quis ir para outro
estado e eu concordei, na condição de não pagar mais a pensão”, afirmou.
Embora, tenha sido um acordo entre os pais, esse tipo de acordo não pode ser
feito, pois fere os interesses do menor. “Já estou há uma semana e não
agüento mais”, finaliza dizendo que pagará a pensão em dia a partir de
agora.
A menor dívida dos presos é de E.U.N., de 50 anos, que foi preso por atrasar os
R$ 80 mensais que pagava pela pensão. A dívida acumulada soma R$ 300,
mas o motorista lembra que ficou dois anos desempregado e não teve como
pagar. Agora, um irmão vai vender uma moto para poder tirá-lo da cadeia. Já
a maior dívida é do empresário do setor de móveis, A.I.S.A, de 60 anos, um
intelectual que deve R$ 10 mil de uma pensão de dois mil mensais. “Vou
cumprir os 60 dias e não terei condições de pagar a dívida”, concluiu. (...)”
(Fonte: Jornal Tribuna Popular, Ano 25, Jardim e Região Sudoeste de MS, 09/01/2008,
Edição nº 1391.
Disponível em www.tribunapopularnews.com.br.

ESTADO= POVO + TERRITÓRIO + ORDENAMENTO JURÍDICO +
GOVERNO
Vocês sabiam que foi realizado um plebiscito, em 21.4.93,
em razão da emenda constitucional nº 03/92, para que o
povo escolhesse se gostaria de continuar com o
presidencialismo ou mudar para o parlamentarismo?
Possui o estado de direito, portanto, as seguintes
características:
a) Supremacia da Constituição;
b) Superioridade das leis;
c) Separação dos poderes (separação de funções
estatais);
d) Existência de direitos e garantias fundamentais.

Para que você reflita sobre a importância da Constituição
Federal, leia um jornal de grande circulação e identifique
eventuais violações aos direitos e garantias fundamentais
dos cidadãos vistos nesta unidade. Anote o fato e
correlacione-o ao princípio violado.
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Responda às questões abaixo e confira as respostas, no gabarito, no
final do livro

1) Sobre a noção de Estado, é correto afirmar:
a) O Estado corresponde à organização de uma população,
localizado de maneira estável em um determinado território, sob o
comando de um único poder.
b) O Estado corresponde à organização de um povo, localizado de
maneira estável em um determinado território, sob o comando de
um único poder.
c) O Estado Brasileiro se constitui como um parlamentarismo
republicano.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
e) Apenas as alternativas 'b' e 'c' estão corretas.
2) São elementos fundamentais que compõem a noção de Estado:
a) Povo, Partido político, Ordenamento Jurídico e Igreja.
b) População, Constituição, Democracia e República.
c) Povo, Ongs, Regras e Governo.
d) Povo, território, ordenamento jurídico e governo.
e) Nenhuma das anteriores
3) Sobre a forma do Estado Brasileiro, é correto afirmar:
a) Ela é federativa.
b) Caracteriza-se pela repartição, ou distribuição, de competências
inseridas no texto constitucional.
c) Uma outra característica é a capacidade de auto-organização dos
Estados-Membros através de constituições próprias.
d) A participação dos Estados-Membros na formação da vontade
nacional se dá através do Senado Federal.
e) Todas as alternativas estão corretas.
4) São características da Monarquia:
a) Forma de acesso livre.
b) Responsabilização pelos atos administrativos.
c) Impeachment.
d) Hereditariedade e vitaliciedade.
e) Nenhuma das anteriores.
5) São características do Estado de Direito:
a) Supremacia da Constituição.
b) Superioridade das leis.
c) Separação dos Poderes (separação de funções estatais).
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d) Existência de direitos e garantias fundamentais.
e) Todas as alternativas estão corretas.
6) Assinale a alternativa correta:
a) A Antiguidade distinguia entre a polis e a oikia, enquanto a oikia era
reconhecida como governo de um só, a polis era composta de
muitos governantes.
b) Na esfera privada, o homem agia apenas para suprir suas
necessidades, produzindo os alimentos necessários para a sua
subsistência.
c) Na polis, o cidadão exercia plenamente sua liberdade, pois estava
entre iguais.
d) Apenas os cidadãos compunham a polis.
e) Todas as alternativas estão corretas.
7) Assinale a alternativa correta:
a) Em Roma, o Direito consistia no exercício de uma atividade ética,
de prudência, virtude moral do equilíbrio e da ponderação nos atos
de julgar.
b) A jurisprudência eram os artigos das leis romanas.
c) As decisões judiciais eram tomadas com base no poder aquisitivo.
d) O Direito Romano teve uma importância diminuta para a evolução
das ciências jurídicas, em razão do declínio do império.
e) Nenhuma das anteriores.
8) Sobre o sentido objetivo do vocábulo direito, assinale a alternativa correta:
a) Em seu sentido objetivo, o direito é expressão de fé.
b) No sentido objetivo, pode-se entender a norma ou conjunto de
regras em vigor num determinado país.
c) Direito Canônico é sinônimo de Direito Positivo.
d) O Direito Positivo é sinônimo do chamado direito natural.
e) Nenhuma das anteriores.
9) Sobre o sentido subjetivo do vocábulo direito, assinale a alternativa correta:
a) Independe do direito objetivo.
b) Revela as normas de direito comercial.
c) É a possibilidade de amparar a quem a norma de direito protege.
d) Não é um direito protegido no Brasil.
e) Nenhuma das anteriores.
10) Sobre o sentido idealista do vocábulo direito, assinale a alternativa correta:
a) Confunde-se com o sentido objetivo.
b) Confunde-se com o sentido subjetivo.
c) Representa a idéia de justiça, de verdadeira aspiração moral.
d) É orientada para o Direito Positivo.
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e) Nenhuma das anteriores.
11) Assinale a opção correta:
a) Livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, admitido somente o controle prévio da publicação
por motivo de segurança nacional ou para proteção da moral e
dos bons costumes.
b) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
independentemente de qualquer qualificação profissional.
c) A manifestação de pensamento é permitida apenas quando
prevista em lei.
d) Em determinadas situações, admite-se a tortura ou o tratamento
degradante.
e) Eventuais abusos cometidos no âmbito da liberdade de expressão
poderão ser resolvidos perante o Judiciário.
12) O art. 5° da Constituição Federal veda expressamente:
a) A liberdade de consciência e de crença.
b) O direito de propriedade para o reconhecidamente pobre.
c) O direito de imprensa.
d) As associações de caráter lícito.
e) Nenhuma das anteriores.
13) São características dos direitos e garantias fundamentais:
a) Imprescritibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade;
b) Inviolabilidade, indiferença e universalidade;
c) Efetividade, dependência e injustiça;
d) Complementaridade, poder aquisitivo e dependência.
e) Nenhuma das anteriores.
14) Sobre o princípio da igualdade, é correto afirmar:
a) É também conhecido como princípio da eficiência.
b) Veda o tratamento desigual dos casos que se encontram na
mesma situação.
c) Protege os cidadãos de acordo com o cargo que ocupam.
d) Admite tratar os iguais de forma desigual.
e) Nenhuma das anteriores.
15) Sobre o princípio da legalidade, é correto afirmar:
a) Previsto no art. 25 da CF/88.
b) Visa garantir que só por meio das leis podem-se criar obrigações
para o indivíduo.
c) Revela que as normas são expressões da vontade de particulares.
d) Não tem previsão constitucional.
e) Nenhuma das anteriores.
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16) A prisão civil é permitida no caso de:
a) Condenação definitiva do devedor no juízo criminal;
b) Ocultação de bens em execução;
c) Determinação do Ministro da Fazenda nas hipóteses previstas em lei;
d) Crime de peculato;
e) Nenhuma das opções é verdadeira.
17) Assinale a opção correta.
a) A lei regulará a individualização das penas e adotará, entre outras,
a privação de liberdade, a multa e o banimento.
b) O Tribunal do Júri é competente para julgar todos os crimes dolosos.
c) A obrigação de reparar o dano é sempre dos pais do criminoso.
d) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa com os recursos e meios a eles inerentes.
e) Nenhuma das anteriores.
18) A expressão “coisa julgada” albergada na Constituição Federal corresponde:
a) À impossibilidade de alteração da decisão judicial;
b) Ao ato jurídico elaborado em conformidade com a lei;
c) Ao direito que pode ser exercido por seu titular;
d) Ao direito adquirido;
e) Ao ato jurídico perfeito.
19) Assinale a alternativa correta.
a) Pode-se definir como direito adquirido aquele que se incorporou
definitivamente ao patrimônio pessoal do indivíduo.
b) O direito adquirido depende da vontade alheia.
c) O ato jurídico perfeito é aquele que depende de elementos
legislativos para sua firmação.
d) O ato jurídico perfeito não produz efeitos futuros.
e) Nenhuma das anteriores.
20) Assinale a opção correta.
a) A garantia de ampla defesa é incompatível com as normas jurídicas
brasileiras.
b) Por força da garantia da ampla defesa, todas as provas requeridas
pelo acusado devem ser admitidas.
c) As garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal têm aplicação nos processos administrativos e judiciais.
d) Assim como o princípio do contraditório, a garantia da ampla
defesa é uma invenção neozelandesa.
e) Nenhuma das anteriores.
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UNIDADE

II

DIREITO ADMINISTRATIVO

Nesta unidade, o objeto de estudo será o Direito Administrativo, ramo que regula a
função administrativa do Estado, exercida ou não pelo Poder Executivo.
Interessante será conhecer os princípios e normas que devem orientar a atuação
da Administração Pública e, principalmente, do servidor público, agente que, no
exercício do poder estatal, deve ter sempre em mente que sua função consiste
em servir o cidadão e não servir-se dele.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Todo e qualquer sistema organizado possui os seus princípios básicos. Assim é nos
fenômenos naturais e nos fenômenos humanos.
As ciências, de modo geral, fixam e utilizam princípios, que servirão para explicar e
melhor compreender os fatos.
Pode-se dizer, portanto, que os princípios são a base, os mandamentos e os
vetores de orientação de qualquer ciência.
No que se refere ao Direito Administrativo, temos princípios próprios e importantes
para a compreensão do sistema, que envolvem os servidores públicos e a
administração em geral.
Temos, então, princípios constitucionais e extraconstitucionais, ambos os tipos
importantes para o estudo que ora se pretende desenvolver.
Você saberia citar alguns princípios constitucionais afetos ao Direito
Administrativo?
Podemos sintetizar os princípios constitucionais com a sigla LIMPE. Vejamos o que
significa.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Legalidade:
É o princípio básico de todo o Direito Público. A doutrina costuma usar a seguinte
expressão: na atividade particular tudo o que não está proibido é permitido; na
Administração Pública tudo o que não está permitido é proibido.
O administrador está rigidamente preso à lei, e sua atuação deve ser confrontada
com a lei.

Impessoalidade
Significa que o administrador deve orientar-se por critérios objetivos, não devendo
fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais. Toda a atividade da
Administração Pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública. Se
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não visar o bem público, ficará sujeita à invalidação, por desvio de finalidade. É
em decorrência desse princípio que temos, por exemplo, o concurso público e a
licitação.
Desse princípio decorre a generalidade do serviço público – todos que
preencham as exigências têm direito ao serviço público.
A responsabilidade objetiva do Estado decorre do princípio da impessoalidade.

Moralidade
O Direito Administrativo elaborou um conceito próprio de moral, diferente da
moral comum. A moral administrativa significa que o dever do administrador não é
apenas cumprir a lei formalmente, mas cumpri-la substancialmente, procurando
sempre o melhor resultado para a administração. Pressuposto de validade de todo
ato da Administração Pública, tem a ver com a ética, com a justiça, com a
honestidade, com a conveniência e com a oportunidade.
Toda atuação do administrador deve ser inspirada no interesse
público.
Jamais a moralidade administrativa pode chocar-se com a lei.
Por esse princípio, o administrador não aplica apenas a lei, mas vai
além, aplicando a sua substância.
A Constituição de 1988 enfatizou a moralidade administrativa,
prevendo que “os atos de improbidade 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”.

Publicidade
Requisito da eficácia e da moralidade, pois é através da divulgação oficial dos
atos da Administração Pública que ficam assegurados seu cumprimento, sua
observância e seu controle. Destina-se à produção dos efeitos externos dos atos
administrativos. Existem atos que não se restringem ao ambiente interno da
administração porque se destinam a produzir efeitos externos – daí ser necessária
sua publicidade.

Eficiência
Exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades dos administrados. Trata-se de princípio meramente retórico. É
possível, no entanto, invocá-lo para limitar a discricionaridade do Administrador,
levando-o a escolher a melhor opção.
Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios.
Atualmente, na Administração Pública, a tendência é prevalência do controle de
resultados sobre o controle de meios.
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Outros Princípios da Administração Pública
Supremacia do interesse público
Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais e é nisso que
consiste a essência do regime jurídico administrativo.

Presunção de legitimidade
Os atos da Administração presumem-se legítimos, até prova em contrário
(presunção relativa ou juris tantum – ou seja, pode ser destruída por prova
contrária).

Finalidade
Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público e garantir
a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da
Administração Indireta. A finalidade pública objetivada pela lei é a única que
deve ser perseguida pelo administrador.
A lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade pública
específica. O administrador, praticando o ato fora dos fins, expressa ou
implicitamente, contidos na norma, pratica DESVIO DE FINALIDADE.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Os princípios são tão importantes para o administrador público não praticar atos
ilegais que continuamos a estudá-los nestas aulas.

Autotutela
A Administração tem o dever de zelar pela legalidade e pela eficiência dos seus
próprios atos. É por isso que se reconhece à Administração o poder e o dever de
anular seus próprios atos praticados com infração à lei ou declarar sua nulidade.
A Administração não precisa ser provocada, ou recorrer ao
Judiciário, para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos.
A Administração pode revogar os atos administrativos que não mais
atendam às finalidades públicas – sejam inoportunos, sejam
inconvenientes – embora legais.
Em suma, a autotutela se justifica para garantir à Administração a
defesa da legalidade e a eficiência dos seus atos e nada mais é que
um autocontrole

Continuidade dos serviços públicos
O serviço público destina-se a atender necessidades sociais. É com fundamento
nesse princípio que, nos contratos administrativos, não se permite que seja
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invocada, pelo particular, a exceção do contrato não cumprido.
Nos contratos civis bilaterais pode-se invocar a exceção do
contrato não cumprido para se eximir da obrigação.
Hoje, a legislação já permite que o particular invoque a exceção de
contrato não cumprido – lei 8666/93 – Contratos e Licitações, apenas
no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela
Administração.
A exceção do contrato não cumprido é deixar de cumprir a
obrigação, em virtude de a outra parte não ter cumprido a obrigação
correlata.

Razoabilidade
Os poderes concedidos à Administração devem ser exercidos na medida
necessária ao atendimento do interesse coletivo, sem exageros.
O Direito Administrativo consagra a supremacia do interesse público sobre o
particular, mas essa supremacia só é legítima na medida em que os interesses
públicos são atendidos.
Exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize a Administração e os fins
que ela tem que alcançar. Agir com lógica, razão, ponderação. Atos
discricionários.
Síntese:
Princípios Gerais
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Características

Legalidade

Na atividade particular, tudo o que não está proibido é
permitido; na Administração Pública, tudo o que não está
permitido é proibido. O administrador está rigidamente preso
à lei, e sua atuação deve ser confrontada com a lei.

Impessoalidade

O administrador deve orientar-se por critérios objetivos, não
fazer distinções com base em critérios pessoais. Toda
atividade da Administração Pública deve ser praticada
tendo em vista a finalidade pública.

Moralidade

O dever do administrador não é apenas cumprir a lei
formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando
sempre o melhor resultado para a administração.

Publicidade

O Requisito da eficácia e moralidade, pois é por meio da
divulgação oficial dos atos da Administração Pública que
ficam assegurados seu cumprimento, observância e
controle.

Eficiência

É a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos
meios. Atualmente, na Administração Pública, a tendência é
prevalência do controle de resultados sobre o controle de
meios.
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Supremacia do
Interesse Público

O interesse público têm SUPREMACIA sobre o interesse
individual; Mas essa supremacia só é legítima à medida que
os interesses públicos são atendidos.

Presunção de
Legitimidade

Os atos da Administração se presumem legítimos, até prova
em contrário (presunção relativa ou juris tantum - ou seja,
pode ser destruída por prova contrária.)

Finalidade

Toda atuação do administrador se destina a atender ao
interesse público e a garantir a observância das finalidades
institucionais por parte das entidades da Administração
Indireta.

Autotutela

A Autotutela se justifica para garantir, à Administração, a
defesa da legalidade e a eficiência dos seus atos; nada mais
que um autocontrole SOBRE SEUS ATOS.

Continuidade do
Serviço Público

O serviço público se destina a atender a necessidades
sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos
administrativos não se permite que seja invocada, pelo
particular, a exceção do contrato não cumprido. Os serviços
não podem parar!

PODERES E DEVERES DO ADMINISTRADOR PÚBLICO
Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, impostos
pela moral administrativa e exigidos pelo interesse da coletividade. Cada agente
administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o
desempenho de suas atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente como
atributo do cargo ou da função, e não como privilégio da pessoa que o exerce. É
esse poder que empresta autoridade ao agente público quando recebe da lei
competência decisória e força para impor suas decisões aos administrados.
O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os
interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o
poder de agir se converte no dever de agir. Assim, se no Direito Privado o poder
de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever para o
agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de
situações que exijam sua atuação.
São deveres do Administrador:
Poder-dever de agir diante da sociedade.
Dever de eficiência pelo qual cabe ao agente agir com a máxima
eficiência funcional.
Dever de probidade, ou seja, atuar com caráter e integridade.
Dever de prestar contas sobre todos os seus atos.
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O uso e o abuso do poder
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas o poder há de ser usado
normalmente, sem abuso. Usar normalmente o poder é empregá-lo segundo as
normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do
interesse público. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública.
Ocorre o abuso de poder quando a autoridade, embora competente para a
prática do ato, ultrapassa os limites de sua atribuição (excesso) ou se desvia das
finalidades administrativas (desvio) ou se omite de seu dever (omissão).
O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Daí por que todo ato abusivo é
nulo, por excesso ou desvio de poder.
Excesso de poder. Ocorre quando a autoridade, embora competente
para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas
faculdades administrativas.
Desvio de poder ou desvio de finalidade. Verifica-se esta espécie de
abuso quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua
competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos
objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público.
Omissão da administração. Pode representar aprovação ou rejeição
da pretensão do administrado, tudo dependendo do que dispuser a
norma pertinente. Verifica-se esta hipótese quando o administrador
tem o dever legal de agir e não o faz.
Você saberia dizer quais são os poderes administrativos? Vejamos:

PODERES ADMINISTRATIVOS
Poder vinculado é aquele que a lei atribui à administração, para o ato de sua
competência, estabelecendo elementos e requisitos necessários para a sua
formalização. A norma legal condiciona a expedição do ato aos dados
constantes de seu texto. A administração fica sem liberdade para a expedição do
ato. É a lei que regula o comportamento a ser seguido. Ex.: aposentadoria
compulsória aos 70 anos.
Poder discricionário é a faculdade conferida à autoridade administrativa para,
diante de certa circunstância, escolher uma entre várias soluções possíveis. Há
liberdade na escolha de conveniência e oportunidade. Ex.: pedido de porte de
armas – a administração pode ou não deferir o pedido após analisar o caso.
Poder hierárquico é o poder através do qual os órgãos e respectivas funções são
escalonados numa relação de subordinação e de crescente responsabilidade. Do
poder hierárquico decorrem faculdades para o superior, tais como: dar ordens e
fiscalizar seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos dos inferiores,
decidir conflito de atribuições (choque de competência). Não existe hierarquia no
judiciário e no legislativo em suas funções essenciais.
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Conflito de competência positivo. Dois agentes se julgam
competentes para a mesma matéria. Ao superior hierárquico aos dois
cabe dirimir o conflito.
Conflito de competência negativo. Dois agentes se julgam
incompetentes para a mesma matéria.
Poder disciplinar é o poder dado a autoridades administrativas, com o objetivo de
apurar e punir faltas funcionais. O poder disciplinar não se confunde com o poder
punitivo do Estado através da justiça penal. Ele só abrange as infrações
relacionadas com o serviço. O poder de aplicar a pena é o poder-dever, ou seja,
o superior não pode ser condescendente na punição, ele não pode deixar de
punir. É considerada a condescendência, na punição, crime contra a
administração pública.
Poder regulamentar é o poder de que dispõem os executivos, através de seus
chefes (presidente, governadores e prefeitos) de aplicar a lei, a forma correta de
execução.
Poder normativo é a faculdade que tem a administração de emitir normas para
disciplinar matérias não privativas de lei. Na administração direta, o chefe do
Executivo, ministros, secretários, expedem atos que podem conter normas gerais
destinadas a reger matérias de sua competência, com observância da
Constituição e da lei.
Poder de polícia é a faculdade da administração de limitar a liberdade individual
em prol do interesse coletivo.
Para finalizar o tema sobre o Poder de Polícia da Administração, destaca-se ainda
o que se segue.
Polícia administrativa é a que age a priori restringindo o exercício das atividades
lícitas, em benefício do poder público. Ex.: lei do silêncio; tomar vacina.
Polícia judiciária á aquela age a posteriori, investigando delitos cometidos e
aplicando a devida sanção.
Estado (sujeito)
Polícia
(elementos)

Tranqüilidade pública (objetivo)
Limitações às atividades prejudiciais (objeto)

A polícia administrativa se desdobra em polícia de comunicação, de costumes,
de propriedade, de reunião, de associação, polícia sanitária (de saúde), de
trânsito, de profissões, de comércio e indústria, de estrangeiros, polícia ecológica,
do índio, de caça e pesca, de diversões públicas, polícia florestal, de pesos e
medidas, de água, de atmosfera, polícia funerária. No fundo, não são várias
espécies de polícia. Trata-se aqui de setores nos quais as normas de polícia se
fazem sentir, mas só há uma polícia administrativa.
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Tem competência para exercer a polícia administrativa: a administração direta, as
autarquias e as fundações do direito público.

Casos interessantes envolvendo a discussão de princípios da
administração e de poderes e deveres dos servidores
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO FRAUDULENTA FALSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 10, VIII E XI, DA LEI Nº 8.429/92
- CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12 DA CITADA LEI - APELAÇÃO
NÃO PROVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME
NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO - DECISÃO UNÂNIME. - Não há que se
aplicar rigorismo exacerbado ao processo administrativo, se sua finalidade
precípua (o interesse público com a busca da verdade real) foi atingida. - Se
evidente a ocorrência de licitação fraudulenta, deve o administrador público
sofrer as penalidades pelo ato ímprobo praticado, por não respeitar os
princípios constitucionais da administração, que é uma obrigação inerente à
responsabilidade que lhe foi atribuída pelos cidadãos que o elegeram. (TJPR, 2ª
CCv., Julg.em 13/3/2006, Acórdão nº 1580)”.
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. VEREADOR.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES INFORMAIS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIDORES FORMAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. LESÃO AO
ERÁRIO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
SOCIAL. AFERIÇÃO INTERDITADA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. In casu,
o ato de improbidade se amolda à conduta prevista no art. 11, revelando
autêntica lesão aos princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa, tendo em vista a contratação de assessores informais para
exercerem cargos públicos sem a realização de concurso público”. (STJ, 1ª
Turma, Resp 713537/GO, Julg. em 23/10/07).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO RESTRITA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EXÍGUO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ARTS. 5° E 37 DA CF E ART. 1° DO
DECRETO ESTADUAL N° 2452/04. DIMINUTO NÚMERO DE CANDIDATOS
INSCRITOS. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POPULAR PARA ATRIBUIR EFEITO
SUSPENSIVO AO CONCURSO. AGRAVO IMPROVIDO. O princípio da publicidade
dos atos administrativos tem assento na Constituição Federal (art. 37). Sua
observância decorre da necessidade de divulgação oficial dos atos da
Administração Pública e objetiva assegurar os seus efeitos externos e propiciar
seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral.
O ato administrativo que tem como finalidade a contratação de servidores
públicos municipais, para alcançar sua validade e eficácia, além de se
apresentar compatível com o ordenamento jurídico - princípio da legalidade -,
também deve manter fidelidade ao princípio da publicidade (CF, art. 37),
mantendo em relevo a hierarquização horizontal, em razão de todos os
princípios possuírem a mesma força vinculante. (TJPR- 1ª CCv., Julg. em
12/4/2005, Acórdão nº 25350)”.
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SERVIDORES PÚBLICOS
Os servidores públicos podem ser categorizados como subespécies do gênero
AGENTES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, categoria que abrange a grande massa de
prestadores de serviços à Administração Pública e que a ela se vinculam por
relações profissionais, em razão da investidura em cargos e funções, a título de
emprego e com retribuição pecuniária.
A Constituição de 1988 separou os servidores em duas espécies, ou seja, “Dos
servidores públicos” e “Dos Militares dos Estados, Distrito-Federal e dos Territórios”,
passando os militares das Forças Armadas a ser disciplinados exclusivamente no
Capítulo II, “Das Forças Armadas”, do título V (art. 142, § 3º da CF/88).
Todos os artigos da Constituição Federal, pertinentes aos servidores públicos,
sofreram profundas alterações com as Emendas Constitucionais 18, 19 e 20, de
1998, e a EC 41, de 2003.
A EC 19, por exemplo, estabeleceu que a lei poderá estabelecer requisitos
diferenciados de admissão, de acordo com a complexidade do cargo ou
emprego. Já a EC 20 trouxe modificações pertinentes à Previdência Social,
distinguindo o servidor titular de cargo efetivo dos demais servidores, titulares de
outros cargos ou empregos públicos. E a EC 41, por sua vez, trouxe novas e
significativas alterações na parte relativa ao teto remuneratório e ao sistema de
previdência social.

Classificação na Constituição
Todos os agentes públicos que se vinculam à Administração Pública, direta e
indireta, do Estado são servidores públicos em sentido amplo, seja sob (a) regime
estatutário, (b) administrativo especial, ou (c) celetista, regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho, de natureza profissional e empregatícia.

Você saberia dizer quais são as outras espécies de
servidores públicos?

Há, em sentido amplo, quatro (4) espécies de servidores públicos:
1) Agentes Políticos;
2) Servidores Públicos estatutários;
3) Empregados Públicos;
4) Contratados por tempo determinado;
Vejamos, com mais vagar, cada uma dessas espécies.

Agentes Políticos
Agente político é uma espécie do gênero "agente público", expressão esta que
engloba toda e qualquer pessoa que, de qualquer maneira e a qualquer título,
exerce uma função pública, ou seja, pratica atos imputáveis ao Poder Público,
tendo sido investido de competência para isso.
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As características e as peculiaridades da espécie agente político são
magnificamente expostas por Bandeira de Mello (2005, p. 155) nestes termos:
(...)O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de
natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munus
público. Vale dizer, o que os qualifica para o exercício das
correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão
técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da civitas e por isto
candidatos possíveis à condução dos destinos da Sociedade".

Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política
do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do
Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos
formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o
Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os
auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das
diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os
Vereadores.
Os agentes políticos exercem funções públicas, que podem consistir tanto na
prática de atos políticos, quanto na prática de simples atos administrativos. Em
qualquer caso, porém, não são isentos de responsabilidade, que é algo elementar
ao sistema republicano, adotado em nossa Constituição.
No regime republicano, que é baseado na igualdade entre as pessoas, todo
governante tem sua razão de existir por força de uma outorga de poderes dos
governados, dos iguais.
O governante não é alguém mais importante ou diferente dos cidadãos. Todo e
qualquer governante é um cidadão que foi investido numa função de comando.
Esse governante continua sendo um cidadão que recebeu um mandato para
desempenhar uma determinada função. E se não for fiel ao mandato recebido
deve ser responsabilizado.
O sistema jurídico brasileiro comporta várias espécies de responsabilidade
aplicáveis aos agentes políticos, conforme a específica ação praticada, por
exemplo: política, patrimonial, penal, por improbidade administrativa, popular e
fiscal.

Servidores Estatutários
Os servidores estatutários são os titulares de cargo público efetivo e integrantes da
Administração direta, das autarquias e das fundações públicas com
personalidade de Direito Público. Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares
podem adquirir estabilidade e estarão sujeitos a regime peculiar de previdência
social.
Conforme leciona Bandeira de Mello (2005, p. 155):
‘‘A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares de cargo
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público, - ao contrário do que se passa com os empregados -, não é
de índole contratual, mas estatutária, institucional."
No regime estatutário, diversamente do que ocorre nas relações celetistas ou
contratuais, o Estado pode, ressalvadas as disposições constitucionais impeditivas
e o interesse público, alterar unilateralmente (através de lei) o regime jurídico de
seus servidores, fazendo com que as regras que eram vigentes quando da
investidura destes não tenham mais valor para disciplinar sua conduta de agora
em diante.
Assim, uma vantagem anteriormente concedida pode, em dado momento, ser
suprimida, sem qualquer ofensa ao princípio da legalidade. Da mesma maneira,
uma obrigação que antes não estava prevista passa a constituir um dever ao
servidor, tornando imperativo o seu cumprimento (fato que não pode coexistir
com o regime celetista, vez que, o que não foi acordado não pode, em tese, ser
exigido).
A Administração Pública não se equipara ao empregador privado quando
estabelece uma relação estatutária com os seus servidores. E muitas são as
nuances que diferenciam o Estado exercendo efetivamente uma função pública
do Estado que concorre com os particulares em igualdade de direitos (art. 173 da
CF).

Empregados Públicos
Os empregados públicos são aqueles titulares de emprego público (e não de
cargo) da Administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT.
Por não ocuparem cargo público e serem celetistas, não têm condições de
adquirir a estabilidade prevista no artigo 41 da CF/88, nem podem ser submetidos
ao regime de previdência próprio dos servidores públicos, sendo enquadrado no
regime geral de previdência (INSS), como também os titulares de cargo em
comissão ou temporários.
Ressalte-se que se aplica aos empregados públicos a regra do concurso ou do
processo seletivo público.
Pode-se considerar que a figura jurídica do emprego público se trata de um
regime de trabalho alternativo no âmbito do serviço público. E a mudança, criada
pela E.C nº 19/98, acabou por estabelecer a seguinte distinção conceitual:
No regime estatutário, diversamente do que ocorre nas relações celetistas ou
contratuais, o Estado pode, ressalvadas as disposições constitucionais impeditivas
e o interesse público, alterar unilateralmente (através de lei) o regime jurídico de
seus servidores, fazendo com que as regras que eram vigentes quando da
investidura destes não tenham mais valor para disciplinar sua conduta de agora
em diante.
Assim, uma vantagem anteriormente concedida pode, em dado momento, ser
suprimida, sem qualquer ofensa ao princípio da legalidade. Da mesma maneira,
uma obrigação que antes não estava prevista passa a constituir um dever ao
servidor, tornando imperativo o seu cumprimento (fato que não pode coexistir
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com o regime celetista, vez que, o que não foi acordado não pode, em tese, ser
exigido).
A Administração Pública não se equipara ao empregador privado quando
estabelece uma relação estatutária com os seus servidores. E muitas são as
nuanças que diferenciam o Estado exercendo efetivamente uma função pública
do Estado que concorre com os particulares em igualdade de direitos (art. 173 da
CF).
Os empregados públicos são aqueles titulares de emprego público (e não de
cargo) da Administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT.
Por não ocuparem cargo público e serem celetistas, não tem condições de
adquirir a estabilidade prevista no artigo 41 da CF/88, nem podem ser submetidos
ao regime de previdência próprio dos servidores públicos, sendo enquadrado no
regime geral de previdência (INSS), como também os titulares de cargo em
comissão ou temporários.
Ressalte-se que se aplica aos empregados públicos a regra do concurso ou do
processo seletivo público.Pode-se considerar que a figura jurídica do emprego
público se trata de um regime de trabalho alternativo no âmbito do serviço
público. E a mudança, criada pela E.C nº 19/98, acabou por estabelecer a
seguinte distinção conceitual:
a) os servidores estatutários ocupam cargos públicos, regidos pelos
respectivos regulamentos, da União, do Distrito Federal, de Estados e
de Municípios;
b) os empregados públicos ocupam empregos públicos, subordinados
às normas da CLT, e são contratados por prazo indeterminado para
exercício de funções na administração direta, autárquica e
fundacional.

Servidores Temporários
Os servidores contratados por tempo determinado são aqueles submetidos ao
regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX da CF/88,
bem como ao regime geral de previdência social.
A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
A lei também deve prever os casos de contratação temporária de forma
específica, não se admitindo hipóteses abrangentes ou genéricas, e que
envolvam cargos típicos de carreira, sob pena de haver fraude à exigência
constitucional do concurso público.
Esses servidores estão vinculados a uma relação de dependência e subordinação,
integrando transitoriamente o corpo estatal na qualidade de sujeitos que operam
em nome e por conta do Estado, e exercem função pública desvinculada de
cargo ou emprego público.
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A Administração não precisa ser provocada ou recorrer
ao Judiciário para reconhecer a nulidade dos seus próprios
atos;
A Administração pode revogar os atos administrativos
que não mais atendam às finalidades públicas – sejam
inoportunos, sejam inconvenientes – embora legais.
Em suma, a autotutela se justifica para garantir à
Administração: a defesa da legalidade e eficiência dos seus
atos; nada mais é que um autocontrole;
São deveres do Administrador:
Poder-Dever de agir – O poder do agente significa um dever diante da
sociedade.
Dever de eficiência – Cabe ao agente agir com a máxima eficiência
funcional.
Dever de probidade – É o dever do agente de agir com caráter e
integridade.
Dever de prestar contas – Deve, o agente, prestar contas sobre todos os
seus atos.
Poder de Polícia:
Polícia
(elementos)

Estado (sujeito)
Tranqüilidade pública (objetivo)
Limitações às atividades prejudiciais (objeto)

a) os servidores estatutários ocupam cargos públicos, regidos
pelos respectivos regulamentos, da União, do Distrito Federal,
de Estados e de Municípios;
b) os empregados públicos ocupam empregos públicos,
subordinados às normas da CLT, e são contratados por prazo
indeterminado para exercício de funções na administração
direta, autárquica e fundacional.

Realize uma entrevista com um servidor público ESTATUTÁRIO (o
entrevistado não deve ser aluno do curso), realizando as
seguintes perguntas:
a) Você conhece os princípios da Administração Pública?
Quais são e o que significam?
b) Quais são as suas funções/atribuições decorrentes do seu
vínculo com a Administração Pública.
c) Há estabilidade em razão do seu vínculo com a
Administração Pública? Explique.
Com base na entrevista realizada, compare as respostas com as lições
aprendidas em sala de aula, e analise o que poderia ser complementado.
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Responda às questões abaixo e confira as respostas, no gabarito, no
final do livro
21) Sobre o Princípio da Legalidade é correto afirmar:
a) É um princípio básico de Direito Público.
b) Significa que na Administração Pública tudo o que não está permitido
é proibido.
c) Por ele, o administrador está rigidamente preso à lei e sua atuação
deve ser confrontada com a lei.
d) Está previsto na Constituição Federal.
e) Todas as alternativas estão corretas.
22) Sobre o Princípio da Impessoalidade é correto afirmar:
a) Dispõe que o administrador pode praticar atos de acordo com aquilo
que acha correto.
b) Dispõe que o administrador deve orientar-se por critérios objetivos, não
devendo fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais.
c) Dispõe que toda a atividade da Administração Pública deve ser
praticada tendo em vista a finalidade pessoal do administrador.
d) É exemplo que decorre deste princípio a nomeação de parentes para
cargos comissionados.
e) Nenhuma das anteriores.
23) Assinale a alternativa incorreta:
a) A moral administrativa impõe ao administrador o dever de cumprir a lei
formal e substancialmente.
b) O princípio da moralidade é um pressuposto de validade de todo ato
da Administração Pública.
c) Toda atuação do administrador deve ser inspirada no interesse público.
d) A conseqüência da realização de atos de improbidade é apenas o
ressarcimento ao erário do prejuízo realizado.
e) Nenhuma das anteriores.
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24) Assinale a alternativa correta:
a) O princípio da publicidade impõe a divulgação oficial dos atos da
Administração Pública, mas somente em casos que envolvam
dispêndio de valores.
b) Pelo princípio da publicidade se dá a produção dos efeitos externos
dos atos administrativos.
c) Os atos administrativos se restringem apenas ao ambiente interno da
administração, portanto, não precisam ser publicados.
d) Na hierarquia dos princípios, o princípio da publicidade é o de menor
escala.
e)Todas as alternativas estão corretas.
25) Assinale a alternativa correta:
a) Ser eficiente, em termos de Administração Pública, é não desviar
recursos.
b) Não há nenhum critério na Administração Pública para se verificar a
eficiência dos servidores.
c) Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos
meios.
d) Para aplicação do princípio da eficiência na Administração Pública é
necessária a edição de lei específica.
e) Nenhuma das anteriores.
26) Assinale a alternativa correta.
a) Os poderes e deveres do Administrador Público são os expressos em lei,
mas também impostos pela moral administrativa e exigidos pelo
interesse da coletividade.
b) O agente administrativo é investido da necessária parcela de poder
público para o desempenho de suas atribuições.
c) O poder do agente administrativo deve ser usado como atributo do
cargo ou da função.
d) Do poder dado ao agente administrativo decorre a sua competência
decisória e força para impor suas decisões aos administrados.
e) Todas as alternativas estão corretas.
27) Assinale a alternativa correta.
a) O poder-dever de agir é uma faculdade dada ao agente
administrativo.
b) O dever de eficiência impõe ao agente a eficiência funcional
estabelecida pelas leis do mercado.
c) A probidade é um poder concedido a todo agente administrativo.
d) O dever de prestar contas é uma imposição constante ao agente
administrativo.
e) Nenhuma das anteriores.
28) Assinale a alternativa incorreta.
a) O uso do poder é uma prerrogativa da autoridade administrativa.
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b) Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública.
c) O abuso de poder ocorre, quando por exemplo, a autoridade
ultrapassa os limites de sua atribuição.
d) O abuso de poder ocorre, quando por exemplo, o agente se desvia
das finalidades administrativas ou se omite de seu dever.
e) Nem sempre o abuso de poder praticado pelo agente é nulo.
29) Assinale a alternativa correta.
a) O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora
competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no
uso de suas faculdades administrativas.
b) O desvio de poder verifica-se quando a autoridade, embora atuando
nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins
diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público.
c) A omissão da administração nega ao cidadão a possibilidade de
aprovação ou rejeição de sua pretensão.
d) As alternativas 'a', 'b' e 'c' estão corretas.
e) Nenhuma das anteriores.
30) Assinale a alternativa correta.
a) O poder vinculado é aquele que a lei atribui à administração, para o
ato de sua competência, estabelecendo elementos e requisitos
necessários para a sua formalização.
b) No poder vinculado, a administração fica com certa liberdade para a
expedição do ato.
c) No poder vinculado, apenas em alguma situações a lei regula o
comportamento a ser seguido.
d) O poder discricionário vincula rigidamente a autoridade administrativa
à lei.
e) Nenhuma das anteriores.
31) Assinale a alternativa correta.
a) O conceito de agentes públicos administrativos abrange a grande
massa de prestadores de serviços à Administração Pública e a ela
vinculados por relações profissionais, em razão da investidura em
cargos e funções, a título de emprego e com retribuição pecuniária.
b) A Constituição de 1988 igualou os servidores, ou seja, não
diferenciando os servidores públicos e os militares.
c) Desde a Constituição Federal de 1967 os artigos da Constituição
Federal pertinente aos servidores públicos não sofrem qualquer tipo de
alteração.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
32) São espécies de servidores públicos:
a) agentes políticos e administrativos;
b) agentes políticos e discricionários;
c) empregados públicos e estatutários;
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d) contratados por tempo determinado e agentes amplos.
e) Nenhuma das anteriores.
33) Assinale a alternativa correta.
a) O agente político tem um vínculo profissional com o Estado.
b) O agente político pratica atos de natureza privada.
c) O poder do agente político é hereditário.
d) O Presidente da República é um agente político.
e) Nenhuma das anteriores.
34) Assinale a alternativa correta.
a) Os servidores estatutários são os titulares de cargo público efetivo.
b) Os servidores estatutários são integrantes da Administração direta, das
autarquias e das fundações públicas com personalidade de Direito
Público.
c) Os servidores estatutários podem adquirir estabilidade.
d) Os servidores estatutários estão sujeitos a regime próprio de
previdência social.
e) Todas as alternativas estão corretas.
35) Assinale a alternativa correta.
a) Os empregados públicos são aqueles titulares de emprego público da
Administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT.
b) Os empregados públicos, a depender da vontade do chefe do
Executivo, podem titularizar cargos públicos.
c) Os empregados públicos estão sujeitos ao regime próprio de
previdência dos servidores públicos.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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UNIDADE

III

DIREITO DO TRABALHO

A unidade 3 do livro tratará de assunto importante para todos nós: o Direito do
Trabalho, ramo que da ciência do direito que tem por objeto as normas, as
instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho
subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à
proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade.
O objetivo deste módulo é a compreensão de noções básicas e fundamentais
para compreender as regras que afetam o cotidiano das nossas relações laborais.

NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO
O Direito do Trabalho pode ser conceituado como o
conjunto de princípios e normas que regulam as
relações entre empregados e empregadores e de
ambos com o Estado.
O principal instrumento de regulação do Direito do
Trabalho constitui-se na CLT (Consolidação das leis do
Trabalho), que passou a ter vigência em 10 de
novembro de 1943 e sistematizou a legislação pertinente
esparsa existente no Brasil.
O grande idealizador da CLT fora o Presidente Getúlio
Vargas, que auxiliado por juristas de prestígio da época,
utilizou-se deste instrumento para se aproximar da classe
trabalhadora.
Para entender o espírito pelo qual fora lançada a CLT, há que se ter em mente o
contexto histórico da época e toda a influência do modelo fascista implementado
na Itália por Mussolini.
O debate que gira em torno da CLT, hoje em dia, refere-se à flexibilização de suas
normas (em razão do anacronismo gerado pela globalização) ou pela
manutenção integral destas e seus princípios, uma que entre os dois opostos há os
que defendem o meio-termo, ou seja, a possibilidade de empregado e
empregador fixarem, por mútuo consentimento, os termos do contrato de
trabalho.
Você saberia dizer quais são as partes que compõem uma relação de emprego?
Obviamente, você se lembrou do empregador e do empregado, não é mesmo?
Vejamos como podemos concebê-los.

1 - Empregador
É a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (art. 2º da
CLT).
Equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação
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de emprego, os PROFISSIONAIS LIBERAIS, as INSTITUIÇÕES DE
BENEFICÊNCIA, as ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS ou outras instituições
sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
Assim, temos que o empregador nada mais é do que aquele sujeito de direito que:
A admite o empregado
D dirige a prestação pessoal de serviços
A assalaria o empregado

2 - Empregado
Dispõe o art. 3º da CLT que são requisitos para se constituir como empregado:
1- pessoa física (pois a pessoa jurídica prestadora de serviços não pode
ser considerada empregada);
2- prestação de trabalho de forma contínua (trabalho eventual não
consolida uma relação de emprego a ser protegida pela CLT, como
seria o caso de convocação de um mensageiro, autônomo, para
enviar determinada e específica mensagem, que encerrada sua
tarefa restaria cumprido o objetivo de sua contratação;
3- subordinação (o empregado, no exercício de seu mister, cumpre
ordens de seu empregador);
4- recebimento de contraprestação (o trabalho prestado de forma
voluntária, sem pagamento de salário, também descaracteriza a
relação de emprego).
Você saberia dizer quais são as diferenças entre relação de emprego e relação
de trabalho.

3 - Diferenças entre relação de emprego e relação de trabalho
A razão de tal diferenciação revela-se importante na medida em que apenas a
relação de emprego é protegida pela CLT e poderá ser objeto de ação ajuizada
perante a Justiça do Trabalho. Necessário, portanto, que saibamos percebê-la
através do estudo de suas características mais marcantes.
Segundo o art. 442 da CLT, contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso
correspondente à relação de emprego. O consentimento a que se refere o artigo
pode ser expresso ou tácito.
Assim, o contrato de trabalho pode ser conceituado como o negócio jurídico pelo
qual uma pessoa física (empregado) se obriga, mediante o pagamento de uma
contraprestação (salário), a prestar trabalho não eventual em proveito de outra
pessoa, física ou jurídica (empregador), a quem fica juridicamente subordinado.
O vínculo entre empregado e empregador é de natureza contratual, ainda que
no ato que lhe dê origem nada tenha sido ajustado. Ou seja, desde que a
prestação de serviço tenha se iniciado sem oposição do tomador, será
considerado existente o contrato de trabalho. De certo que ninguém será
empregado ou empregador senão em virtude de sua própria vontade. Mesmo
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assim, se uma pessoa começar a trabalhar para outra sem que nada haja sido
previamente combinado, mas haja o consentimento de quem toma o serviço em
seu benefício (contrato tácito), muito bem pode se originar um contrato de
trabalho. Ainda que não exista documento formal de contrato, ou mesmo seja o
contrato nulo por motivos diversos, mas daquela prestação de fato podem resultar
conseqüências jurídicas para as partes.
O contrato de trabalho é, ainda, intuito personae em relação à pessoa do
empregado, que não poderá ser substituído na execução das suas tarefas por
quem quer que seja (a não ser que o empregador promova contratação de outro
trabalhador, para executar tarefas idênticas, ou mesmo permita que o
empregado que necessite se ausentar por motivos particulares seja substituído por
um outro que execute função idêntica).
É de se destacar que não obstante a pessoalidade do empregador não seja
elemento essencial para a caracterização do contrato de trabalho (pode haver
sucessão de empresa, com alteração jurídica de sua constituição e
funcionamento, sem que com isso reste afetado o contrato de trabalho – art. 10,
da CLT). Quando se tratar de empregador pessoa física, sua morte traz
conseqüências para o contrato de trabalho, posto que nesse caso, ainda que
prossigam as atividades, é facultado ao empregado a rescisão contratual sem
que lhe recaiam ônus (art. 485, da CLT). Tal previsão é resquício do Direito Civil na
legislação trabalhista (obrigação personalíssima).
É, ainda, sinalagmático, uma vez que dele resultam obrigações contrárias e
equivalentes (ao empregado cabe efetuar os serviços e ao patrão efetuar o
pagamento do salário combinado). É consensual; sucessivo; oneroso e que pode
vir acompanhado de outros contratos acessórios, como, por exemplo, o de
depósito (ex: o empregado é depositário de instrumentos de trabalho
pertencentes ao empregador, como amostras de vendas, ferramentas de
trabalho etc.)
A legislação contemporânea, diante dos problemas surgidos com a economia
capitalista, tende a regulamentar cada vez de maneira mais rigorosa certos
contratos, como atrás mencionado, numa luta contra o abuso do poder
econômico. Isto não quer dizer que o contrato seja algo ultrapassado: aquele que
adere às condições que lhe são propostas é livre para aceitá-las ou não.
Há de se distinguir relação de emprego (também conhecida como relação
jurídica de trabalho), que pressupõe contrato, com 'relação de trabalho de fato'.
A relação de trabalho de fato é uma manifestação da tendência do direito de
fazer efeitos jurídicos das situações de fato.
Já relação de emprego pressupõe o contrato de trabalho. Por exemplo, quando
um particular contrata um jardineiro para limpeza de jardim específico,
estabelece-se entre ambos uma relação de trabalho sem que tenha sido
celebrado contrato de trabalho. Há contrato, mas de trabalho autônomo, como
em todos os casos de trabalho por contra própria (onde há contrato, verifica-se
sempre, entre os contratantes, uma relação jurídica). O que não existe é contrato
de trabalho em sentido restrito, ou seja, contrato de trabalho subordinado.
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CARTEIRA E CONTRATO DE TRABALHO

1- Carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS
Segundo o artigo 13 da CLT, a Carteira de Trabalho e Previdência Social é
obrigatória para o exercício de qualquer emprego, ainda que em caráter
temporário, inclusive de natureza rural, e para o exercício por conta própria de
atividade profissional remunerada.
A CTPS será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo empregado ao
empregador que o admitir, que terá o prazo de 48 horas para nela anotar,
especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais,
se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou
eletrônico.
As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer
que seja sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem
como a estimativa da gorjeta.
As anotações na CTPS serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
A falta de cumprimento pelo empregador do disposto acarretará a lavratura do
auto de infração, sendo vedado ao empregador EFETUAR ANOTAÇÕES
DESABONADORAS à conduta do empregado em sua CTPS.
Os acidentes do trabalho SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANOTADOS pelo INSS na
carteira do acidentado.

2 - Livros de registro de empregados:
Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos
respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico;
A empresa que mantiver empregado não registrado incorrerá na multa de valor
igual a 30 (trinta) vezes o valor-de-referência regional, por empregado não
registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.

3- Contrato Individual de Trabalho
Vimos na aula passada que o contrato de trabalho é o acordo referente à
relação de emprego entre EMPREGADOR e EMPREGADO.
Vejamos agora outras características do contrato de trabalho.
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3.1. Natureza Jurídica
As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições
legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por
analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito,
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e
costumes, o direito comparado, MAS SEMPRE DE MANEIRA QUE NENHUM INTERESSE
DE CLASSE OU PARTICULAR PREVALEÇA SOBRE O INTERESSE PÚBLICO.
O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não
for incompatível com os princípios fundamentais deste.
Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.
Segundo o artigo 11 da CLT, o direito de ação quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho PRESCREVE:
I - em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a
extinção do contrato;
II - em 2 anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o
trabalhador rural.
Conteúdo do Contrato de Trabalho. As cláusulas contratuais são de livre
estipulação entre as partes, desde que não contrariem aquilo que está na lei e nos
instrumentos normativos.
Você saberia dizer quais os pressupostos para a validade da contratação?
Um contrato de trabalho só é válido, se obedecer aos seguintes pressupostos:
C capacidade do empregado (agente);
O objeto lícito;
F formalidade exigida por lei.
Vamos analisar detidamente tais formalidades.

4.1- Capacidade
A capacidade do trabalhador para firmar determinado contrato de trabalho diz
respeito às suas condições, principalmente psicológicas, de bem compreender o
vínculo a que está se submetendo. O Direito do Trabalho estabelece uma série de
restrições que visam proteger a saúde física e mental do trabalhador, mas
observe-se que, mesmo ausente a capacidade do empregado, os salários serão
devidos.
Proibição de trabalho para crianças MENORES DE 14 ANOS; de 14 a
16 anos - APRENDIZ;
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para MENORES
DE 18 ANOS;
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trabalho noturno: adicional noturno = + 20 % sobre o salário
contribuição
trabalho perigoso: adicional periculosidade = + 30 % sobre o salário.
contribuição. (IN-EX-EL = INflamável / EXplosivo / Eletricidade)
trabalho insalubre: adicional insalubridade máxima = + 40 %;
média = + 30 %; mínima = + 10 % s/ Salário Mínimo
Mas há que se destacar que, se o empregador oferecer os equipamentos de
segurança que eliminem a insalubridade e (ou) a periculosidade, os adicionais
referidos serão eliminados, ou seja, cessado o risco, cessa o direito adicional.

4.2- Objeto Lícito
Se o objeto do emprego (ex.: jogo do bicho) for ILÍCITO, o contrato será NULO.
Entretanto, os salários serão devidos. No caso de atividade proibida (ex.: policial
militar trabalhando como segurança particular), o contrato de trabalho será
válido, mas o PM poderá sofrer penalidade disciplinar.

4.3- Formalidade
São as exigências feitas pela legislação para que a contratação seja perfeita, sem
qualquer vício que macule a relação de emprego. Ex.: contratação de servidor
público sem a prévia aprovação em concurso público. O contrato será NULO,
conferindo ao trabalhador somente os salários proporcionais pelo tempo de
serviço prestado, de acordo com o salário-mínimo.

5- Classificação do Contrato de Trabalho
O contrato de trabalho tem a sua especificação definida, em relação à FORMA e
quanto ao PRAZO DE DURAÇÃO.
Quanto à forma: expresso ou tácito
Expresso. O Contrato, escrito ou verbal, é realizado quando existe a vontade
EXPRESSA de contratação; é necessária a anotação na CTPS para que não exista
a multa.
Tácito. O contrato é tácito, quando não existe a vontade manifesta de contratar
alguém, mas o empregado vai ficando, vai ficando, até que se configure uma
relação de trabalho.

6- Duração do Contrato de Trabalho
Em regra, os contratos de trabalho são realizados por prazo indeterminado.
Quanto ao prazo de duração: indeterminado ou determinado.
Indeterminado - é a regra.
Determinado. Existem três hipóteses de contrato por prazo determinado. Para ser
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válido, o contrato precisa ser expresso e por escrito. O prazo de duração do
contrato é de 2 (dois) anos, exceto para o contrato de experiência que é de 90
dias.
Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo.
Ex.: empresa que fabrica produtos sazonais: fogos, ovos de páscoa, natal etc.
Atividades empresariais de caráter transitório. Ex.: substituição de empregados em
férias;
Contrato de experiência. O contrato tem duração é de 90 dias (não de três
meses)

Contrato de Trabalho
Em razão da importância do contrato de trabalho para definição das regras a
que se sujeita o trabalhador, vejamos mais algumas características.

Alteração do Contrato de Trabalho
Para ser considerada LÍCITA, deve preencher dois requisitos básicos:
a) mútuo consentimento - empregado e empregador;
b) inexistência de prejuízo ao empregado
Em algumas situações, poderão ocorrer pequenas alterações,
promovidas pelo empregador, mesmo sem a anuência do
empregado (jus variandi ).
Exemplos:
Transferência do empregado do horário noturno para o horário
diurno;
Reversão de empregado que ocupa cargo de gerência para
outro cargo efetivo;
Transferência – os elencados no art. 469, CLT;
Alteração por força externa – redução salarial decorrente de
negociação coletiva (art. 7º, VI da CF).

Transferência (art. 469 e 470 da CLT)
alteração do local da prestação de serviços que acarreta a
mudança no domicílio do empregado;
É PROIBIDA sem a anuência do empregado (caput do art. 469);

SABER M

Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o
empregado, sem a sua anuência, para localidade
diversa da que resultar do contrato, não se
considerando transferência a que não acarretar
necessariamente a mudança do seu domicílio.
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§ lº. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que
exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como
condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real
necessidade de serviço.
§ 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em
que trabalhar o empregado.
§ 3º. Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o
empregado para localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante
as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um
pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos
salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar
essa situação.
Art. 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
Se não houver comprovação da necessidade do serviço (motivo da
transferência), a transferência será presumida ABUSIVA.

Suspensão do Contrato de Trabalho
é a cessação temporária TOTAL do contrato de trabalho
não há prestação de serviços;
não há pagamento de salários.
Obs.: Casos em que o Contrato de Trabalho é SUSPENSO:
- licença não remunerada;
- auxílio-doença (após os 15 dias de afastamento);
- suspensão disciplinar;
- aposentadoria provisória;
- suspensão para inquérito do estável;
- exercício de cargo público não obrigatório;
- participação em greves, sem salários;
- desempenho de cargo sindical, se houver afastamento;
- participação em curso de qualificação profissional;
- ocupante de cargo de diretor de S/A.

Interrupção do Contrato de Trabalho
É a cessação temporária PARCIAL do contrato de trabalho
não há prestação de serviços;
há pagamento de salários;
Obs.: Casos em que o Contrato de Trabalho é INTERROMPIDO:
- domingos e feriados, se o empregado trabalhou durante a semana;
- férias;
- hipótese de ausências legais elencadas no artigo 473 da CLT;
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licença paternidade;
ausências consideradas justificadas pelo empregador;
ausência no caso de aborto;
doença e acidente de trabalho nos primeiros 15 dias de
afastamento;
- aviso prévio indenizado;
- afastamento para inquérito por motivo de segurança nacional;
- ausência por trabalho nas eleições;
Você saberia dizer quais os tipos de término de contrato de trabalho?

5-Término do Contrato de Trabalho
1. por decisão do empregador: com justa causa, sem justa causa,
aposentadoria;
2. por decisão do empregado: pedido de demissão, rescisão indireta,
aposentadoria;
3. por desaparecimento de uma das partes: morte do empregador,
extinção da empresa, morte do empregado;
4. por culpa recíproca;
5. por advento do termo do contrato: quando o contrato for por
tempo determinado;
6. por motivo de força-maior.

CONTRATOS ESPECIAIS DE TRABALHO
Vistas algumas características gerais dos contratos de trabalho, vejamos agora
alguns contratos específicos:

1- TRABALHO RURAL (lei nº 5.889/73)
EMPREGADO RURAL é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio
rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a
dependência deste e mediante salário.
EMPREGADOR RURAL é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que
explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

Intervalo intra-jornada
Jornada superior a 4 h até 6 h - 15 minutos de descanso.
Jornada superior a 8 h - 1 h (mínimo) a 2 h (máximo).
O intervalo intrajornada não é computado na duração do trabalho.
INTERJORNADA. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11
horas consecutivas para descanso.
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JORNADA NOTURNA. Considera-se trabalho noturno
na lavoura: entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte;
na atividade pecuária: entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia
seguinte;
Todo trabalho noturno SERÁ ACRESCIDO DE 25% sobre a remuneração normal.
É de se lembrar que ao menor de 18 anos É VEDADO o trabalho noturno.
HORAS EXTRAS. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito
entre o empregador e o empregado.
A importância da remuneração da hora suplementar será, pelo
menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.
Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de
acordo ou contrato coletivo, o excesso de horas em um dia FOR
COMPENSADO pela correspondente redução em outro dia, de
maneira que não exceda o horário normal de trabalho.
Só poderão ser DESCONTADAS do empregado rural as seguintes parcelas,
calculadas sobre o salário-mínimo:
a) até o limite de 20% pela ocupação da morada;
b) até 25% pelo fornecimento de alimentação, atendidos os preços
vigentes na região;
c) adiantamentos em dinheiro.
A prescrição dos direitos assegurados aos trabalhadores rurais só
ocorrerá após 2 anos de cessação do contrato de trabalho.
Contra o menor de 18 anos não corre qualquer prescrição.
Ao empregado rural MAIOR DE 16 ANOS é assegurado o saláriomínimo igual ao do empregado adulto.

Trabalho Doméstico (lei nº 5.859/72)
EMPREGADO DOMÉSTICO é aquele que presta serviços de natureza contínua e
de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas.

O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 20 (vinte)
dias úteis após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma
pessoa ou família.
Excetuando o Capítulo referente a FÉRIAS, não se aplicam aos
EMPREGADOS DOMÉSTICOS as demais disposições da CLT.
Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e serviços da Lei
Orgânica da Previdência Social na qualidade de segurados obrigatórios.
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Os recursos para o custeio do plano de prestações provirão das contribuições
abaixo, a serem recolhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte
àquele a que se referirem e incidentes sobre o valor do salário-mínimo da região:
I - 8% (oito por cento) do empregador;
II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico.
Para configurar o emprego doméstico, o empregado deverá provar
que trabalha em natureza contínua (três vezes ou mais por semana);
A trabalhadora doméstica pode ser demitida após o parto, sem
justa causa, pois a mesma NÃO GOZA DE ESTABILIDADE.

CONTRATOS DE TRABALHO
O universo das relações de emprego se transformou rapidamente nos últimos anos
e, em razão disso, o Direito do Trabalho foi atingido por uma série de novas
contingências, até então pouco usuais na sociedade. O contrato de trabalho
permanente e por prazo indeterminado cedeu espaço para outras formas.

Trabalho Temporário (lei nº 6.019/74)
TRABALHO TEMPORÁRIO é aquele prestado por pessoa física a uma empresa,
para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.

EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO é a pessoa física ou jurídica urbana, cuja
atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas,
TEMPORARIAMENTE, trabalhadores, devidamente qualificados, POR ELAS
REMUNERADOS E ASSISTIDOS.
Prazo de contrato: O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a
empresa tomadora ou cliente, com relação a um mesmo empregado, NÃO
PODERÁ EXCEDER DE TRÊS MESES.
Será nula de pleno direito QUALQUER CLÁUSULA DE RESERVA, PROIBINDO a
contratação do trabalhador pela empresa tomadora, ou cliente, ao fim do prazo
em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho
temporário.
Ficam assegurados ao TRABALHADOR TEMPORÁRIO os seguintes direitos:
a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de
mesma categoria da empresa tomadora, ou cliente, calculados à
base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do
salário-mínimo regional;
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não
excedentes de duas, com acréscimo de 20% (vinte por cento);
c) férias proporcionais;
d) repouso semanal remunerado;
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e) adicional por trabalho noturno;
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do
contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) do pagamento
recebido;
g) seguro contra acidente do trabalho;
h) proteção previdenciária
No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou
cliente É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas
ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e
indenização previstas nesta lei.
O recolhimento das contribuições previdenciárias, INCLUSIVE as do trabalhador
temporário, bem como da taxa de contribuição do seguro de acidentes do
trabalho, CABE À EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

Estagiário (lei nº 6.494/77)
ESTÁGIO CURRICULAR é a atividade de aprendizagem social, profissional e
cultural, proporcionada ao estudante pela participação em situações reais de
vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou
junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e
coordenação da instituição de ensino.

As pessoas jurídicas de Direito Privado, os Órgãos da Administração Pública e as
instituições de ensino podem aceitar, como ESTAGIÁRIOS, alunos regularmente
matriculados e que venham freqüentando, EFETIVAMENTE, cursos vinculados à
estrutura do ensino público e particular, nos níveis superior,
profissionalizante de 2º Grau e supletivo.
O estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência pratica na
linha de formação, devendo, o estudante, para esse fim,
estar em condições de estagiar;
A realização do estágio dar-se-á, mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, com INTERVENIÊNCIA OBRIGATÓRIA DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
O ESTÁGIO NÃO CRIA VÍNCULO EMPREGATÍCIO de qualquer natureza e o
ESTAGIÁRIO poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha
a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá
compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário da parte em que venha
a ocorrer o estágio.
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Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de
comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com
a interveniência da instituição de ensino

Terceirização
a contratação de trabalhadores por empresa interposta É ILEGAL,
formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de
serviços, salvo no caso de trabalho temporário;
não gera vínculo de emprego com órgãos da Administração
Pública direta, indireta ou fundação;
o INADIMPLEMENTO das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica na responsabilidade SUBSIDIÁRIA do tomador dos
serviços, inclusive quanto aos órgãos da Administração Direta, desde
que hajam participado da relação processual.
Portanto, a contratação de mão-de-obra por empresa interposta É VÁLIDA
apenas nestes casos:
trabalho temporário (máximo de 3 meses);
vigilância
asseio e limpeza
conservação (portaria, jardinagem, etc)
meio (atividade ligada à atividade meio)
A terceirização não gerará vínculo empregatício com a Administração Pública,
contudo, assim como qualquer empresa tomadora de serviços de empresa
interposta, TERÁ RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Caso Concreto
“TRT-PR-30-11-2007 RELAÇÃO DE EMPREGO. ENTIDADE FAMILIAR. A relação de
emprego para existir deve estar jungida aos requisitos do art. 3º da CLT.
Tratando-se de relação entre pai e filho, deve-se tomar bastante cautela em
separar as relações afetivas de qualquer modalidade de prestação de
serviços. Mormente no caso de filho cursando engenharia e cujo horário de
curso, somado ao de estágio curricular não permite o trabalho, de forma
habitual, pois nenhum ser humano é dotado da ubiqüidade. Provado nos
autos que não havia trabalho subordinado, não eventual, mediante salário,
mas, sim, relação de afetividade e exercício da profissão de engenheiro, no
mesmo prédio, a relação de emprego não se completa. Recurso a que se
nega provimento”. (TRT-PR-13074-2005-652-09-00-8-ACO-35078-2007 - 2A.
TURMA, Relator: SUELY FILIPPETTO. Publicado no DJPR em 30-11-2007).

O empregador é aquele sujeito de direito que:
A admite o empregado;
D dirige a prestação pessoal de serviços;
A assalaria o empregado.
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As anotações na CTPS serão feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
Um contrato de trabalho só é válido se obedecer aos seguintes pressupostos:
C capacidade do empregado (agente)
O objeto lícito
F formalidade exigida por Lei

Analise quais as situações de interrupção ou de suspensão
do contrato de trabalho você já vivenciou.
Anote as respostas e compare com o exposto em sala de
aula.

Responda às questões abaixo e confira as respostas, no gabarito, no
final do livro
36) Assinale a alternativa correta sobre o conceito de empregado.
a) É a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviço.
b) Equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação
de emprego, os profissionais liberais e as instituições de
beneficência.
c) A admissão do empregado faz parte deste conceito.
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d) A direção da prestação de serviços e o pagamento de salário
fazem parte desce conceito.
e) Todas as alternativas estão corretas.
37) São requisitos para se constituir como empregado:
a) ser pessoa física;
b) prestação de trabalho de forma contínua;
c) subordinação;
d) recebimento de contraprestação;
e) todas as anteriores.
38) Assinale a alternativa correta.
a) Segundo a CLT, contrato de trabalho é o acordo, tácito ou
expresso, correspondente à relação de emprego. O consentimento
a que se refere o artigo pode ser expresso ou tácito.
b) O contrato de trabalho pode ser conceituado como o negócio
jurídico pelo qual uma pessoa física (empregado) se obriga,
mediante o pagamento de uma contraprestação (salário), a prestar
trabalho não eventual em proveito de outra pessoa, física ou
jurídica (empregador), a quem fica juridicamente subordinado.
c) O vínculo entre empregado e empregador é de natureza
contratual.
d) Desde que a prestação de serviço tenha se iniciado sem oposição
do tomador, será considerado existente o contrato de trabalho.
e) Todas as alternativas anteriores.
39) Assinale a alternativa correta.
a) A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o
exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural.
b) Ainda que em caráter temporário e, para o exercício por conta
própria de atividade profissional remunerada, a carteira de trabalho
e previdência social é obrigatória.
c) A CTPS será obrigatoriamente apresentada pelo empregado ao
empregador que o admitir, que terá o prazo de 60 dias para nela
anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as
condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de
sistema manual, mecânico ou eletrônico.
d) As anotações concernentes à remuneração são facultativas.
e) As alternativas 'a' e 'b' estão corretas.
40) Assinale a alternativa correta.
a) Poderão ser anulados os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
CLT.
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b) Segundo a CLT, o direito de ação quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho não prescrevem jamais.
c) Prescreve o direito de ação em 15 anos para o trabalhador urbano,
até o limite de 10 anos após a extinção do contrato;
d) Prescreve em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho,
para o trabalhador rural.
e) Nenhuma das anteriores.
41) São requisitos para alteração do contrato de trabalho:
a) mútuo consentimento e inexistência de prejuízo ao empregado;
b) consentimento unilateral e legalidade;
c) dolo e coação;
d) fraude e plano econômico;
e) nenhuma das anteriores.
42) São hipóteses de suspensão do contrato de trabalho:
a) licença não remunerada, auxílio-doença (após os 15 dias de
afastamento) e suspensão disciplinar;
b) aposentadoria provisória, suspensão para inquérito do estável e
exercício de cargo público não obrigatório;
c) participação em greves, sem salários, desempenho de cargo
sindical, se houver afastamento e participação em curso de
qualificação profissional;
d) não há casos de suspensão do contrato de trabalho;
e) as alternativas 'a', 'b' e 'c' estão corretas.
43) São hipóteses de interrrupção do contrato de trabalho:
a) domingos e feriados, se o empregado trabalhou durante a semana;
b) férias;
c) licença paternidade;
d) ausências consideradas justificadas pelo empregador;
e) todas as anteriores.
44) São hipóteses de término do contrato de trabalho:
a) por decisão do empregador;
b) por decisão do empregado;
c) por desaparecimento de uma das partes;
d) por culpa recíproca;
e) todas as anteriores.
45) Assinale a alternativa correta sobre empregado doméstico.
a) É aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade
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não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas.
b) O empregado doméstico não terá direito a férias anuais
remuneradas.
c) Se aplicam aos empregados domésticos todas as disposições da
CLT.
d) Aos empregados domésticos não são assegurados os benefícios e
serviços da Lei Orgânica da Previdência Social.
e) Nenhuma das anteriores.
46) Assinale a alternativa correta.
a) Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma
empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de
seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de
serviços.
b) Empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica
urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente
qualificados, por elas remunerados e assistidos.
c) O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora ou cliente, com relação a um mesmo empregado, não
poderá exceder de três meses.
d) Será nula de pleno direito qualquer cláusula proibindo a
contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente.
e) Todas as anteriores.
47) São direitos assegurados ao trabalhador temporário:
a) remuneração 1/3 superior à percebida pelos empregados de
mesma categoria da empresa tomadora;
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não
excedentes de duas, com acréscimo de 20% (vinte por cento);
c) férias de 10 dias;
d) repouso semanal não remunerado;
e) nenhuma das anteriores.
48) Assinale a alternativa correta.
a) No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a
empresa tomadora ou cliente não é solidariamente responsável por
qualquer remuneração.
b) No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a
empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável somente
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.
c) No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a
empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao
tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como
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em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização
previstas em lei.
d) No caso de falência da empresa de trabalho temporário, os
empregados devem recorrer, obrigatoriamente ao Secretário do
Trabalho e Emprego.
e) Nenhuma das anteriores.
49) Assinale a alternativa correta:
a) Estágio curricular é uma atividade de cunho eminentemente
remuneratório.
b) Estágio curricular é uma atividade de aprendizagem social,
profissional e cultural, proporcionada ao estudante pela
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio,
sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas
jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e
coordenação da instituição de ensino.
c) Somente podem atuar como estagiários, alunos regularmente
matriculados em curso técnicos.
d) O estágio poderá ocorrer em qualquer lugar disponibilizado pelo
empregador.
e) Nenhuma das anteriores.
50) Sobre estágio é correto afirmar.
a) A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso.
b) O termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, deverá ter interveniência obrigatória da instituição de
ensino.
c) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
d) O estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que
dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
e) Todas as anteriores.
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UNIDADE

IV

DIREITO TRIBUTÁRIO

O Direito Tributário, compreendido como o conjunto das leis reguladoras da
arrecadação dos tributos e das relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e
contribuinte, encerrará o nosso curso de Introdução em Direito.
Os tributos e a relação jurídica que se trava entre os entes públicos e os
contribuintes serão estudados nesta unidade com um propósito muito claro:
conhecer quais são os limites da obrigação tributária e os direitos dos
contribuintes.

NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Tributação
A sociedade humana sempre exigiu de todos os seus partícipes a realização de
atividade financeira, vale dizer, o manuseio de recursos pecuniários. O fluxo de
ingressos e dispêndios, aspectos essenciais do fenômeno financeiro, são traços
comuns aos vários componentes das sociedades organizadas. Tal situação
decorre da utilização da moeda como meio para as relações entre as pessoas,
com conteúdo econômico, constituindo, portanto, instrumento de troca.
Só o Estado, entretanto, dentre os entes participantes da sociedade, pode, nos
marcos da legalidade, exigir recursos de terceiros para financiar sua existência e a
consecução de seus objetivos. Os demais entes - pessoas físicas e jurídicas somente podem obter recursos financeiros lícitos de terceiros por intermédio de
obrigações, pelas quais se caracteriza a participação voluntária destes terceiros,
ao menos no momento da adesão ao vínculo obrigacional.
Esta atividade, tipicamente estatal, de compulsoriamente transferir parte do
patrimônio particular para os domínios públicos denomina-se TRIBUTAÇÃO.
Justamente por se constituir em exceção ao direito de propriedade e ao direito de
livremente se obrigar, a imposição tributária encontra detalhada disciplina legal.
Toda atividade estatal de exigência e arrecadação dos tributos deve ser pautada
estritamente na lei. Trata-se de garantia do contribuinte contra os excessos e
desvios do Fisco.

Tributo
Vejamos, nesse momento, o conceito de tributo estabelecido pelo artigo 3º do
Código Tributário Nacional:
Artigo 3º do CTN:
"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada."
Vamos entender cada um destes elementos?
a) Prestação pecuniária. O tributo é pago em unidades de moeda de
curso forçado (atualmente, em reais). Não há, em regra, tributo in
natura (pago em bens) ou in labore (pago em trabalho). Segundo a
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Lei n. 8.880, de 1994 (art. 2º), e a lei n. 9.096, de 1995 (art. 1º), o real é
a unidade do Sistema Monetário Nacional, tendo curso legal e
poder liberatório em todo território nacional. Assim, a lei pode fixar,
em caráter excepcional, que determinados bens possuem poder
liberatório para o pagamento de tributos, a exemplo da Lei n.
10.179, de 2001 (art. 6º), quanto aos títulos da dívida pública federal
vencidos e expressamente enumerados.
b) compulsória, ou seja, obrigatória, independe da vontade do
contribuinte;
c) em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir em moeda
(exemplo: reais) ou através de indexadores (exemplos: ORTN, OTN,
BTN, UFIR);
d) que não constitua sanção de ato ilícito: as penalidades pecuniárias
ou multas não se incluem no conceito de tributo. Significa dizer que
o pagamento do tributo não decorre da infração de determinada
lei. Pelo contrário, se algo é pago por descumprimento da lei não se
trata de tributo.

quando uma pessoa aufere rendimentos mediante a
exploração da prostituição ou do tráfico ilícito de
entorpecentes, o tributo (Imposto de Renda, por exemplo)
é devido?

Norma Jurídico-Tributária
A exigência de instituição (ou criação) do tributo por lei, como destaca a
definição presente no art. 3º do Código Tributário Nacional, implica que os
elementos componentes do instituto devem estar presentes na norma em questão.
Tradicionalmente, são identificados como elementos indispensáveis à criação do
tributo: o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e o sujeito passivo
(contribuinte lato sensu).
Assim, a norma jurídico-tributária apresenta a seguinte estrutura lógica:
Se Cm [v+c] + Ce + Ct então deve ser Cp [As + Sp] + Cq [Bc x Al]
Onde: Cm=critério material, v=verbo, c=complemento, Ce=critério espacial,
Ct=critério temporal, Cp=critério pessoal, Sa=sujeito ativo, Sp=sujeito passivo,
Cq=critério quantitativo, Bc=base de cálculo e Al=alíquota.
Vamos aplicar esta norma em relação ao IPTU e ao IMPOSTO DE RENDA?

TERMOS COMUNS EM DIREITO TRIBUTÁRIO
Obrigação Tributária: (art. 113 do CTN)
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
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§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade
pecuniária”.

Obrigação tributária é a relação jurídica, em virtude da qual, o sujeito passivo
tem o dever de prestar dinheiro ao Estado, ou de fazer, não fazer ou tolerar
algo no interesse da fiscalização de tributos, e o Estado tem o direito de
constituir contra o particular um crédito.

Fato Gerador (Art. 114 do CTN) é uma situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência. É um fato que, uma vez ocorrido, enseja o nascimento
da obrigação tributária.
Exemplo:
Art. 1º. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1º de janeiro de cada ano.
Hipótese de incidência. A hipótese de incidência é a simples descrição, simples
previsão; enquanto o fato é a concretização da hipótese, é o acontecimento do
que fora previsto.
Sujeito Ativo da obrigação tributária (art. 119 do CTN): “É a pessoa jurídica de
direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento”.
Sujeito Passivo da obrigação tributária (art. 121 do CTN): “É a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”.
Contribuinte e responsável. Contribuinte é o sujeito que tem relação pessoal e
direta com o fato gerador. Responsável – quando, sem ser contribuinte, sem
relação pessoal e direta com o fato gerador, sua obrigação de pagar decorre de
dispositivo expresso em lei.
Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para
calcular a quantia a pagar.
Por exemplo, na venda de imóveis a base de cálculo do imposto de renda é a
diferença entre o valor da venda e o valor declarado do imóvel na declaração
anual de renda e patrimônio.
No ICMS, a base de cálculo geralmente é o valor da venda da mercadoria (salvo
disposição em contrário).
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Alíquota é o percentual indicado pelo legislador que será aplicado sobre a
base de cálculo do fato gerador, determinando a quantia devida referente ao
pagamento do tributo.
São dois os tipos de alíquotas. Você sabe quais são?

Classificação
De acordo com as suas características, a alíquota pode ser classificada em:
fixa – quantia determinada para todos os contribuintes ;
variável – estipulada de acordo com a base de cálculo.
Geralmente é progressiva (ou seja, quanto maior a base de cálculo,
maior é a alíquota).
Quando a alíquota é zero (geralmente em impostos de alíquota variável), dizemos
que há isenção total. É o caso do Imposto de renda, onde a alíquota para
rendimentos anuais de até R$ 13.965,00 - ou R$ 1.163 mensais - era zero (no ano de
2005).

CARACTERÍSTICAS DOS TRIBUTOS
A natureza jurídica ou característica fundamental do tributo, numa de suas
conceituações mais comuns, é ser o objeto da relação jurídica obrigacional de
dar decorrente de lei. Ao contrário das obrigações privadas (civis e comerciais),
nas quais predominam a manifestação de vontade e o acordo entre as partes, a
obrigação tributária, como vimos a partir do próprio conceito de tributo, nasce ou
surge a partir de uma situação estabelecida em lei onde a vontade do
contribuinte é irrelevante.
Vejamos as espécies de tributos

Espécies de Tributos
O art. 5º do Código Tributário Nacional e o art. 145 da Constituição Federal
elencam 3 (três) espécies de tributos: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA.
No entanto, a própria Constituição nos traz mais outras 2 (duas) espécies
tributárias: EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Assim, há um entendimento de que existem 5 (cinco) modalidades ou espécies de
tributos, a saber:
1-IMPOSTOS;
2- TAXAS;
3- CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;
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4- EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS;
5- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (ESPECIAIS OU PARAFISCAIS).
Vejamos agora, cada uma dessas espécies:

Imposto
CTN: "Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica."
A partir do conceito legal de imposto, logo se vê que esta espécie de tributo é
simplesmente exigida do contribuinte, sem qualquer contraprestação específica.
Neste sentido, o pagamento do IPTU, por exemplo, não está relacionado, ligado,
vinculado ou condicionado a benefícios específicos em relação ao contribuinte.
Este, apesar de sua rua não ter asfalto ou calçamento, iluminação pública, coleta
de lixo, ser servida por transporte coletivo, entre outros benefícios, deverá recolher
o imposto devido.
A receita decorrente da arrecadação dos impostos é utilizada para custeio geral
da administração e das atividades públicas. Em regra, segundo o art. 167 da
Constituição, não pode ocorrer a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa.
A Constituição, no art. 145, §1º, determina que, sempre que possível, os impostos
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte. Portanto, o legislador, ao instituir um imposto, deve, na medida do
possível, conformar a tributação às características peculiares da pessoa de cada
contribuinte. Exemplo típico da técnica a ser utilizada, no caso do imposto de
renda, consiste em graduar o tributo devido em função da quantidade de
dependentes do contribuinte.

Taxas
CTN: "As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição."
São três os tipos de taxas existentes em nossa ordem jurídica:
1- TAXAS DE POLÍCIA;
2- TAXAS DE SERVIÇO;
3- PEDÁGIO.
As taxas de polícia podem ser instituídas e cobradas em função do exercício
regular do poder de polícia.
O art. 78 do Código Tributário Nacional define o que deve ser entendido por
poder de polícia.
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“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
SABER M
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
As taxas de serviços podem ser instituídas e cobradas em função da utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou
postos a disposição do contribuinte. O art. 79 do Código Tributário Nacional define
o que deve ser entendido por utilização efetiva, por utilização potencial, por
serviço específico e por serviço divisível.
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77
consideram-se:
SABER M
I - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer
título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização
compulsória, sejam postos à sua disposição mediante
atividade administrativa em efetivo funcionamento;
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de
intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de
cada um dos usuários.

Na utilização efetiva, o contribuinte usufrui de fato do serviço prestado. Já na
utilização potencial, que pressupõe um serviço compulsório e em efetivo
funcionamento administrativo, não ocorre a utilização de fato, mas poderia
ocorrer.
O terceiro e último tipo de taxa possui fundamento constitucional no art. 150, inciso
V. Trata-se do pedágio.

SABER M
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“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: (...)
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”;
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Ao contrário da cobrança dos impostos, a das taxas pressupõe um nexo ou
relação com uma atividade pública em benefício do contribuinte. Conforme
estabelece o art. 80 do Código Tributário Nacional, a instituição de uma taxa por
um dos entes da Federação depende, obviamente, da existência prévia de
competência administrativa para prestar ou realizar o serviço público subjacente.
Inúmeras "taxas" geram discussões jurídicas intermináveis acerca da licitude da sua
instituição e sua cobrança. Não são raras as taxas de iluminação pública, taxas de
limpeza pública, taxas de bombeiros, taxas de solo criado, entre outras. Vários dos
problemas identificados decorrem da tentativa de exigir taxas a partir de serviços
públicos gerais (ou ut universi).
Nesta linha, o STF já considerou inconstitucional a instituição e cobrança das taxas
de iluminação e limpeza públicas (RE 231.764 e RE 188.391).
A Emenda Constitucional n. 39, de 2002, estabeleceu que os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação
pública. Assim, restou constitucionalizada a cobrança de um tributo que venha
cobrir as despesas com o serviço (geral) de iluminação das vias e logradouros
públicos.

Contribuição de Melhoria
A Constituição Federal estabelece a possibilidade da instituição ou cobrança da
contribuição de melhoria, conforme podemos verificar no artigo 145, III:

SABER M

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras
públicas”.

Mas como se percebe, a fórmula lingüística utilizada pela Constituição de 1988
para tratar das contribuições de melhoria pouco nos diz.
No entanto, importante ter em mente duas noções que derivam da Constituição:
a) necessidade de melhoria em determinado imóvel;
b) e relação entre a melhoria observada e a realização de uma obra
pública.
Por intermédio do Código Tributário Nacional, é que realmente podemos
conhecer melhor este tipo de tributo.
Segundo a definição do artigo 81 do Código Tributário Nacional:
"A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa
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realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado."
O artigo 82 do CTN também condiciona a contribuição a alguns requisitos:

“A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes
requisitos mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição;
d) delimitação da zona beneficiada;
e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização
para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela
contidas;
II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação,
pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso
anterior;
III - regulamentação do processo administrativo de instrução e
julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem
prejuízo da sua apreciação judicial.
§ 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo
rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do
inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos
respectivos fatores individuais de valorização.
§ 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá
ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de
seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

Empréstimos Compulsórios
Os principais traços identificadores do empréstimo compulsório como espécie
tributária própria são a restituibilidade e a causalidade.
A restituição, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (RE 121.336 e RE
175.385), deve ser realizada em moeda de curso forçado (dinheiro). Por outro
lado, segundo a Constituição (art. 148, parágrafo único), a aplicação dos recursos
provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que
fundamentou sua instituição.
São duas as causas ou situações que autorizam a União, somente a União,
mediante lei complementar, a instituir empréstimos compulsórios: a) atender
despesas extraordinárias nos casos de calamidade pública ou guerra externa
(inclusive sua iminência); b) e investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional. Na segunda hipótese deve ser observado o princípio
da anterioridade, conforme expressa exigência constitucional.
Já na primeira hipótese, ausente a exigência constitucional, a contrario sensu, não
se aplica a anterioridade.
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Contribuições Sociais (Parafiscais ou Especiais)
A característica viabilizadora da natureza jurídica específica das contribuições
sociais, parafiscais, ou especiais, é o fato do produto da arrecadação destes
tributos estar vinculado a determinados fins de interesse público. Este traço
distintivo recebe a denominação de afetação.
A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, conforme
fixa o art. 149 da Constituição.
As únicas ressalvas, previstas no mesmo artigo, consistem: a) na instituição de
contribuições previdenciárias para custeio dos sistemas de previdência e
assistência social dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios; b) e na
criação da contribuição para o custeio da iluminação pública por parte dos
Municípios e do Distrito Federal.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS-TRIBUTÁRIOS
A Constituição da República Federativa do Brasil demonstra a clara preocupação
do legislador constituinte em colocar poderosos obstáculos ou limitações ao poder
de tributar do Estado.
Estas restrições, dirigidas ao Estado-Fisco, se revelam um verdadeiro Estatuto do
Contribuinte.
Com tantas regras sobre tributos, é importante termos noções sobre os princípios
que cercam o Direito Tributário que, servindo como guias de orientação, nos
auxiliam na compreensão do sistema.

Princípio da Legalidade
O princípio da legalidade consiste em um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito. Notável conquista da humanidade, na medida em que
suprime da vontade do detentor do poder a fixação da obrigatoriedade das
condutas, não poderia deixar de estar presente no universo tributário. Neste
sentido, a obrigação de o cidadão transferir parte de seu patrimônio para os
cofres do Poder Público não pode prescindir da edição da lei competente.
Só a lei pode criar (ou instituir), majorar (elevar alíquotas ou ampliar a base de
cálculo), reduzir ou extinguir tributos.
Sinônimos do princípio da legalidade:
1- princípio da legalidade estrita;
2- princípio da reserva legal;
3- princípio da tipicidade cerrada ou fechada.
O princípio está positivado no art. 150, inciso I da Constituição e no art. 97 do
Código Tributário Nacional
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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;

Princípio da Igualdade ou da Isonomia
Trata-se de outro princípio importantíssimo e que fixa a premissa de que todos são
iguais perante a lei.
Segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho, "... o princípio da igualdade da
tributação impõe ao legislador: (a) discriminar adequadamente os desiguais, na
medida de suas desigualdades; (b) não discriminar entre os iguais, que devem ser
tratados igualmente". (Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributário. 5a.
Edição. Forense. Pág. 328).
A própria formulação constitucional do princípio, presente no art. 150, inciso II,
proíbe qualquer distinção de tratamento tributário em razão de ocupação
profissional, função exercida ou denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;
Mas existem situações em que há distinção, dada pela lei, em relação aos tributos:
Vejam os seguintes exemplos:
1- Tratamento favorecido às microempresas e às empresas de
pequeno porte.
2- Isenção de IPI para taxistas e portadores de deficiência física na
aquisição de veículos.
3- Isenção de IPVA para os proprietários de veículos destinados a
transporte escolar.

As diferenciações acima citadas violam o princípio
da igualdade?

Princípio da Irretroatividade
A presença do princípio da irretroatividade da lei se tornou exigência de um
ambiente que deve se caracterizar pela segurança jurídica. Não seria aceitável a
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aplicação da lei a fatos ou situações passadas.
Nesse sentido, a irretroatividade, salvo quando meramente interpretativa ou
benéfica, possui o status de princípio geral de direito. A irretroatividade tributária
está consagrada no art. 150, inciso III, alínea "a" da Constituição:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado;

Princípio da Anterioridade
Também conhecido como princípio da não-surpresa do contribuinte, o objetivo
deste princípio consiste em permitir o conhecimento antecipado da instituição ou
aumento de tributos. Assim, o sujeito passivo pode realizar um planejamento
adequado de suas atividades econômicas, já considerados os ônus tributários a
serem experimentados no futuro.
O princípio da anterioridade está disciplinado no artigo 150 da CF/88, inciso III,
alíneas 'b' e 'c':
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
(...)
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; (Alínea acrescentada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003, DOU 31.12.2003)
Podemos, ainda, contabilizar as seguintes exceções ao critério da anterioridade:
II, IE, IOF ou ISOF e IPI
Impostos Extraordinários
Empréstimos Compulsórios (os do inciso I do art. 148 da CF)
Contribuições para a Seguridade Social e "Outras de Seguridade
Social"
Art. 155, §4o., inciso IV, alínea "c" da CF
Art. 177, §4o., inciso I, alínea "b" da CF
Por fim, é importante destacar que a redução ou extinção de tributo, porque
benéficas para o contribuinte, não precisam observar o princípio da anterioridade.

Princípio do não-confisco
Trata-se de um princípio que possui a pretensão de evitar o tributo excessivamente
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oneroso, o tributo utilizado para destruir sua própria fonte ou para absorver, total
ou quase totalmente, a propriedade ou a renda.
O que precisa ser apreendido, com relação a esse princípio, é que a carga de
tributos deve ser tolerável, razoável.
Seu disciplinamento está no art. 150, inciso IV da Lei Maior:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Princípio da Liberdade de Tráfego
O princípio tratado no art. 150, inciso V da Constituição veda a fixação pelo
legislador de limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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;
Segundo Hugo de Brito Machado, "isto não significa devam ser as operações
interestaduais imunes a qualquer tributação. O que não pode haver é
agravamento do ônus tributário pelo fato de ser interestadual, ou intermunicipal, a
operação." (Curso de Direito Tributário. 21a. Edição. Malheiros. Pág. 245).
A Constituição de 1988, ainda no art. 150, inciso V, ressalvou expressamente a
possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo
Poder Público.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consignou que o pedágio possui a
natureza jurídica de taxa (RE 181.475).

Evolução da carga tributária no Brasil
SABER M

Desde 1994, a carga tributária cresceu quase dez
pontos percentuais, passando de 28,61% para 36,74%
do PIB (Produto Interno Bruto) em 2004, de acordo com
dados do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário). A seguir, um gráfico que mostra esta
evolução:

A arrecadação de impostos atingiu R$650 bilhões em 2004, dos quais 69,5%
(R$451 bi) ficaram com o Governo Federal. A parcela dos Estados é de 26% e
dos municípios, 4,5%. De acordo com análise feita pelo IBPT, o Brasil apresenta
a terceira maior carga tributária do mundo entre as maiores economias
mundiais, ficando atrás somente de França e Itália.
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(FONTE: <http://www.portaleconomia.com.br>).

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
A competência tributária é a atribuição (dada pela Constituição Federal aos
entes políticos do Estado (União, Estados e Municípios) como prerrogativa de
instituir tributos.
A competência tributária é indelegável. Se um dos entes políticos não exercer a
sua faculdade para instituir os tributos, nenhum outro ente poderá tomar o seu
lugar.
Em situações especiais, a solidariedade tributária é uma situação que pode
ocorrer na competência tributária: ela ocorre quando há mais de um sujeito ativo
(credor) de uma mesma obrigação tributária, cada qual com seu direito.
Vamos analisar cada uma das competências dos entes federativos brasileiros.

Competência Tributária da União
Ela está prevista nos artigos 153 e 154 da CF. Os impostos que podem ser instituídos
por ela são:
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.

Introdução ao Estudo do Direito - Cassiano Luiz Iurk

89

Vejamos, de forma sintética, os mais relevantes destes impostos:

IPI
O IPI (ou Imposto sobre Produtos Industrializados) é um imposto federal, ou seja,
somente a União tem competência para instituí-lo.
O fato gerador do IPI ocorre em um dos seguintes momentos:
com o desembaraço aduaneiro do produto importado
com a saída do produto industrializado do estabelecimento do
importador, do industrial, do comerciante ou do arrematador.
com a arrematação do produto apreendido ou abandonado,
quando este é levado a leilão.
Os contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o comerciante
ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar, a depender do caso.

IE
O IE (ou Imposto de Exportação) é um imposto federal, cujo fato gerador ocorre
quando da saída de produtos nacionais (ou nacionalizados) para o exterior.

IR
O imposto de renda é um imposto federal cobrado na maioria dos países, onde
cada pessoa é obrigada a deduzir uma dada percentagem de sua renda média
anual para o governo. Essa percentagem varia de acordo com a renda média
anual, ou pode ser fixa em uma dada porcentagem.
Tabela progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007.

Até 15.764,28
De 15.764,29 até 31.501,44
Acima de 31.501,44

2.364,64
6.302,32

ITR
O ITR (ou Imposto Territorial Rural) é um imposto, cujo fato gerador ocorre quando
há o domínio útil ou a posse do imóvel, localizado fora do perímetro urbano do
município.
Os contribuintes do imposto podem ser o proprietário do imóvel (tanto a pessoa
física quanto pessoa jurídica), o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
A alíquota utilizada varia com a área da propriedade e seu grau de atualização.
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A base de cálculo é o valor da terra sem qualquer tipo de benfeitoria ou
beneficiamento (inclusive plantações), ou seja, é o valor da terra nua.

IGF
O IGF (ou Imposto sobre Grandes Fortunas) é um imposto federal, que embora
esteja definido na Constituição, ainda não foi regulamentado por lei
complementar, e, portanto, até 2005, ainda não havia começado a ser cobrado.

IOF
O IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, de Câmbio e Seguro e Operações
Relativas a Títulos e Valores Imobiliários) é um imposto, cujo fato gerador ocorre em
um dos seguintes momentos:
nas operações relativas a títulos imobiliários quando da emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes títulos
nas operações de câmbio, na efetivação do pagamento ou
quando colocado à disposição do interessado
nas operações de seguro, na efetivação pela emissão de apólice
ou recebimento do prêmio
nas operações de crédito, quando da efetivação de entrega
parcial ou total do valor que constitui o débito, ou quando colocado à
disposição do interessado (neste item inclui-se o IOF cobrado quando
do saque de recursos colocados em aplicação financeira, quando
resgatados em menos de 30 dias)

II
O II (Imposto de Importação) é um imposto, cujo fato gerador ocorre quando da
entrada de produtos estrangeiros no território nacional.
O contribuinte do imposto é o importador, ou quem a ele a lei equiparar. Em
alguns casos, o contribuinte é o arrematador.

Fonte:
Ministério do
Planejamento.

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS GERADAS PELO
ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO
ARRECADAÇÃO DA UNIÃO - 2001
Imposto sobre a renda - IR
R$ 63.803 bilhões
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI R$ 19.316 milhões
Imposto sobre Comércio Exterior - II e IE
R$ 9.103 milhões
Outros Impostos (IOF - ITR - taxas)
R$ 4.691 milhões
Contribuições (Cofins - CSLL - CPMF)
R$ 132.635 milhões
Contrib. Previden. dos Servidores Federais R$ 3.813 milhões
Fundos (FGTS - PIS/Pasep)
R$ 32.221 milhões
Outras contribuições
R$ 9.590 milhões
Total, de receitas da União
R$ 279.572 milhões
Total, menos repasses
R$ 215.812 milhões
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COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Ela está prevista no art. 155 da CF. Os impostos que podem ser instituídos por eles são:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
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 iniciem
no exterior;
III propriedade de veículos automotores.
Vamos a eles:

ITD
ITD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou
Direito) é um imposto estadual, cujo fato gerador ocorre quando da transmissão
causa mortis ou doação, a qualquer título ou pelo domínio útil de bens imóveis e
de direitos a ele relativos, como os bens móveis, títulos e créditos, inclusive direitos
a eles relativos.
Em caso de herança, são contribuintes os herdeiros. Já no caso de doação, pode
ser tanto o doador como o donatário.
A alíquota utilizada varia de acordo com uma tabela progressiva, que determina
a alíquota de acordo com a soma do valor venal dos bens doados ou
transmitidos. A base de cálculo é o valor venal dos bens, dos títulos ou dos créditos
transmitidos ou doados.

ICMS
O ICMS (ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) é
um imposto estadual, cujo fato gerador ocorre quando há a circulação de
mercadorias ou a prestação de serviços.
O contribuinte do imposto é qualquer pessoa (física ou jurídica) que realize
operações de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços industriais,
de comércio, de importação e assemelhados.
Nas operações interestaduais e de exportação, as alíquotas são estabelecidas
pelo Senado, por iniciativa da Presidência da República.
Já para operações internas (ou seja, onde comprador e vendedor estão no
mesmo Estado), as alíquotas são determinadas pelos governos estaduais.
A base de cálculo é o valor da mercadoria quando da sua saída, ou o preço do
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serviço prestado, ou quando se tratar de mercadorias importadas, seu valor mais
frete, seguro, II e IPI.

IPVA
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um imposto
estadual, cujo fato gerador é a propriedade do veículo automotor (automóveis,
motos, embarcações, aeronaves, etc), e tem como contribuintes os proprietários
de veículos automotores.
A alíquota utilizada é determinada por cada governo estadual, com base em
critério próprio. A base de cálculo é o valor venal do veículo, estabelecido pelo
Estado que cobra o imposto.

SABER M

“Artimanha para pagar menos IPVA
A diferença nos valores do imposto no país
leva os proprietários a emplacar seus
automóveis em outros Estados”.

“É cada vez mais comum transitarem nas ruas de
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro carros com placas de Curitiba, por
exemplo. Nem sempre é um turista da capital paranaense. Pode ser um
motorista local que mandou emplacar seu automóvel em praças nas quais a
mordida do IPVA é bem menor. É isso mesmo: a falta de padronização na
alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e a
impunidade nas infrações devido à falta de um sistema integrado dos Detrans
vêm provocando uma onda migratória de veículos. Ou seja, muita gente de
São Paulo (cuja alíquota do IPVA é de 4%) viaja mais de 400 km para
emplacar seu carro no Paraná (2,5%) ou em Santa Catarina (2%). E não há
nada de ilegal, desde que seja comprovado o local de residência ou
domicílio. E domicílio pode ser um estabelecimento comercial e não
necessariamente a casa onde a pessoa mora. "É algo que o código de
trânsito não coibe", afirma Emilio Martines Lopes, diretor de licenciamento do
Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo.
Na prática, é preciso ter apenas um comprovante de residência (conta de luz,
água ou telefone) de algum amigo ou conhecido para registrar o carro em
outro Estado. De posse do número de consumidor, é só entrar no site da
companhia e solicitar a mudança de titular na conta de luz, por exemplo. Em
um mês, a fatura chega no nome do novo "proprietário". "Tenho um amigo que
mora no Espírito Santo e possui apartamento em Curitiba. Todos os seus carros
são licenciados no Paraná há 15 anos", diz o despachante Rubens Costa”.
Fonte: Revista Carro
Texto: Luís Perez
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COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS
Ela está prevista no art. 156 da CF. Os impostos que podem ser instituídos por eles
são:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I propriedade predial e territorial urbana;
II transmissão "intervivos", 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 complementar.
Vejamos alguns elementos desses impostos.

IPTU
O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) é um imposto
municipal, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel localizado em zona urbana ou extensão urbana.
Os contribuintes do imposto são as pessoas (físicas ou jurídicas) que mantêm a
posse do imóvel, por justo título. A alíquota utilizada é estabelecida pelo legislador
municipal, variando conforme o município. A base de cálculo é o valor venal da
propriedade.

ITBI
O ITBI (Imposto sobre Transmissão ''Intervivos'' de Bens Imóveis e de Direitos Reais a
eles Relativos) é um imposto, cujo fato gerador é a transmissão, ''inter vivos'', a
qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis; quando há a
transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais
de garantia; ou quando há a cessão de direitos relativos às transmissões acima
mencionadas.
Importante ressaltar que no caso da transmissão ser por herança (Causa mortis), o
ITBI não é cobrado; ao invés dele, será cobrado o ITD (que é um imposto
estadual).
O contribuinte do imposto é qualquer uma das partes na operação, e a alíquota
utilizada é fixada em lei municipal. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos à época da operação.

ISS
O ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) é um imposto que tem como
fato gerador a prestação (por empresa ou profissional autônomo) de serviços
descritos na lista de serviços da Lei Complementar nº 56.
Os contribuintes do imposto são as empresas ou profissionais autônomos que
prestam o serviço tributável.
A alíquota utilizada é variável de um município para outro, e a base de cálculo é
o preço do serviço prestado
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Divisão Federativa da
Arrecadação Tributária - 2002

SABER M

Receita Disponível

Arrecadação Direta
Municipal
4,5%

Municipal
16,6%

Federal
68,7%

Estadual
26,8%

Federal
57,8%

Estadual
25,6%

Fonte: IPEA

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Visto o tema pertinente às competências tributárias da União, Estados e
Municípios, veremos agora o tema das “imunidades”, de grande importância para
o estudo do Direito Tributário.
A imunidade tributária pode ser conceituada como a exclusão de competência
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para instituir tributos relativamente
a determinados atos, fatos e pessoas, expressamente previstas na Constituição
Federal.
Seu objetivo é preservar da tributação valores considerados como de superior
interesse nacional.

Imunidade Recíproca (art. 150, VI, “A”)
A imunidade recíproca se constitui em uma regra constitucional, que estabelece
que a União, os Estados e os Municípios não poderão cobrar impostos sobre o
patrimônio, renda e serviços, uns dos outros, abrangendo as atividades das
próprias pessoas políticas de direito público.
Eis o artigo:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
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Imunidade dos Templos (art. 150, VI, “B”)
Também há na Constituição previsão para que as atividades religiosas serem
tributariamente imunes, ou seja, desenvolverem-se sem a exigência de impostos. O
objetivo consiste em preservar a liberdade de culto.
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

Qualquer imóvel pertencente a templo religioso goza de
imunidade tributária?
Não, pois a imunidade tributária não se estende aos imóveis
da igreja não relacionados com as suas finalidades
essenciais, bem como às rendas provenientes de aluguéis de
imóveis, da venda de objetos sacros, da exploração
comercial de estacionamentos, da venda de licores etc., ainda que os
rendimentos assim obtidos revertam em benefício do culto. Por quê?
Simplesmente porque estas não são funções essenciais de nenhum culto.
O imóvel de templo de qualquer culto somente será alcançado pela
imunidade tributária se vinculado às finalidades ou funções essenciais da
igreja, ou seja, no qual funcione centro de formação de religiosos (como
seminário, convento etc.), admitida a produção de alimentos tão-somente
para consumo próprio dos internos, portanto, sem destinação comercial (CF,
art.150, VI, "b" e § 4º).
Ressalte-se, ainda, que a palavra "templos" tem sido entendida com certa dose
de liberalidade. São considerados "templos" não apenas os edifícios destinados
à celebração pública dos ritos religiosos, isto é, os locais onde o culto se
professa, mas, também, os seus anexos. Consideram-se "anexos dos templos"
todos os locais que tornam possível ou viabilizam o culto.
Assim, são "anexos dos templos", em termos de religião católica, a casa
paroquial, o seminário, o convento, a abadia etc., desde que, é claro, não
sejam empregados em fins econômicos. Se a religião for protestante, são
anexos a casa do pastor, o centro de formação de pastores etc. Se a religião
for a israelita, a casa do rabino, o centro de formação de rabinos etc.

Imunidade dos Partidos Políticos, suas Fundações, Sindicatos,
Instituição de Educação e de Assistência Social (art. 150, VI, “C”)
Diz a Constituição Federal que essas pessoas jurídicas não sofrerão a exigência dos
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, se não tiverem finalidade lucrativa e
atenderem os requisitos da lei.
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Os requisitos a que se faz referência são os do art. 14 do CTN, cuja redação foi
modificada pela LC 104/2001, no sentido de impedir que as pessoas jurídicas
referidas distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título.
Vejamos, primeiramente, a redação do artigo 150, VI, 'c' da CF/88:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios
VI - instituir impostos sobre: (...)
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 lucrativos, atendidos os
requisitos da lei”;
E o artigo 14 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lei Comp. nº 104, de
10.1.2001)
II aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
III manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

REPRESENTAÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL
CONTRA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES
EXMO. SR. DR. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
ALBERTO GOLDMAN, brasileiro, Deputado Federal pelo PSDB/SP, portador da
cédula de identidade no 2049085, inscrito no CPF sob o no 011.110.948-53,
domiciliado no Gabinete 324, anexo IV, Palácio do Congresso Nacional, Praça
dos Três Poderes, Brasília/DF, vem, respeitosamente, expor e, ao final, requerer
o seguinte:
1. os partidos políticos gozam de imunidade tributária (art. 150, VI, “c”, da
Constituição de 1988, combinado com o art. 9º, IV, “c”, do Código Tributário
Nacional);
2. ter imunidade tributária não significa dispensa do cumprimento de
obrigações tributárias acessórias estabelecidas pela legislação tributária;
3. uma dessas obrigações tributárias acessórias implica o dever de os partidos
políticos “manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão” (art. 14, III, do
Código Tributário Nacional);
4. ora, como é de conhecimento público, tal não é o caso do Partido dos
Trabalhadores, réu confesso que é de “valores não contabilizados”, ou melhor,
de contabilidade fraudulenta (“caixa dois”);
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5. com efeito, a lei no 9.430, de 1997, determina que, em casos como o
vertente, “a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará
os fatos que determinam a suspensão do benefício” (art. 32, § 1o, da lei no
9.430, de 1997);
6. daí perguntar: o procedimento fiscalizatório aludido foi levado a efeito
contra o Partido dos Trabalhadores por parte do órgão competente do
Ministério da Fazenda?
7. ora, insista-se, o Partido dos Trabalhadores é réu confesso de “caixa dois”, é
réu confesso de livros contábeis inexatos, fraudados!
8. a falta em causa é tão grave que os efeitos da suspensão da imunidade
tributária devem retroagir à data da prática da infração, isto é, devem
retroagir ao período eleitoral de 2002 (art. 32, § 5o, da lei no 9.430, de 1997);
9. em face do exposto, o signatário roga que Vossa Excelência, na defesa da
ordem jurídica: (1) determine ao Ministério da Fazenda, por meio de seu órgão
competente, a deflagração do procedimento fiscalizatório a que se refere o
art. 32, caput e §§, da lei no 9.430, de 1997, com vistas à suspensão da
imunidade tributária do Partido dos Trabalhadores; (2) adote todas as medidas
necessárias, inclusive de ordem judicial, ao cumprimento do art. 32 da lei no
9.430, de 1997, relativamente ao Partido dos Trabalhadores; (3) apure o
eventual cometimento de crimes contra a Administração Pública
(prevaricação, etc.) por parte daqueles que deveriam ter aplicado de pronto
o art. 32 da lei no 9.430, de 1997, ao Partido dos Trabalhadores, mas que não o
fizeram; e, enfim, (4) acompanhe e certifique o efetivo recolhimento – inclusive
retroativo – dos valores devidos em decorrência da suspensão da imunidade
tributária ora reclamada.
Respeitosamente,
Brasília, 22 de setembro de 2005.
ALBERTO GOLDMAN
Deputado Federal – PSDB/SP
Revista Consultor Jurídico, 26 de setembro de 2005.

Imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel respectivo (art. 150,
VI, “D”)
Objetiva proteger a divulgação de idéias, conhecimentos, a livre expressão do
pensamento. Mediante a desoneração de impostos, torna-se mais facilitada a
confecção e a sua distribuição, independentemente do conteúdo de cada
publicação.

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Iniciamos nesta aula, o estudo acerca das exclusões do crédito tributário, ou seja,
situações em que, por disposição legal, não há o pagamento de imposto.
Veremos, neste contexto, dois importantes institutos: Isenção e Anistia.
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Isenção
A isenção tributária é uma espécie de dispensa do pagamento de imposto,
em alguns casos especificados em lei. Assim como os tributos só podem ser
criados ou majorados por lei, também as isenções tributárias devem obedecer
ao princípio da reserva legal.
A isenção pode consistir em incentivos fiscais, ou em expressão do princípio da
capacidade contributiva, mas não pode, de qualquer forma, se configurar como
privilégio injustificado que crie situação de desigualdade entre os que foram
isentos e aqueles que continuam obrigados a recolher o tributo ao Tesouro.
A isenção, antes de tudo, deve ter por fim atender ao interesse público, bem
como promover a igualdade. Esta é a principal essência do instituto das isenções
tributárias, aliás, a única que legitima a competência para isentar.
Vejamos agora como o instituto da isenção foi tratado no Código Tributário
Nacional.
"Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II- a anistia.
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o
prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do
território da entidade tributante, em função de condições a ela
peculiares”.
“Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é
extensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão”.
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função
de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei,
a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
(Redação dada pela lei complementar nº 24, de 07.01.1975)

SABER M

No século XVII, os neerlandeses fundaram a Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais e iniciaram um projeto
de ocupação do Nordeste brasileiro.
Em conseqüência das invasões ao Nordeste do Brasil, o
capital neerlandês passou a dominar todas as etapas
da produção de açúcar, do plantio da cana-deaçúcar ao refino e distribuição.

Com o controle do mercado fornecedor de escravos africanos, passou a
investir na região das Antilhas, e o açúcar produzido nessa região tinha um
menor custo de produção devido, entre outros, à isenção de impostos sobre a
mão-de-obra (tributada pela Coroa portuguesa), e ao menor custo de
transporte.
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Sem capitais para investir, com dificuldades para aquisição de mão-de-obra e
sem dominar o processo de refino e distribuição, o açúcar português não
consegue concorrer no mercado internacional, mergulhando a economia do
Brasil em crise que atravessará a segunda metade do século XVII até a
descoberta de ouro nas Minas Gerais.

Revolução Francesa
Na época da Revolução Francesa, a isenção de impostos do Clero e da
Nobreza foi uma das causas da revolta.
O Clero e a Nobreza (composta por uma camada palaciana que sobrevivia às
custas do Estado, por uma camada provincial, que se mantinha com as rendas
dos feudos, e uma camada togada, que adquirira os seus títulos e cargos)
oprimiam e exploravam o Terceiro Estado, grupo constituído por burgueses e
camponeses.
Os impostos e contribuições para o Rei, o Clero e a Nobreza, incidiam sobre o
Terceiro Estado, uma vez que o Clero e a Nobreza, não só tinham isenção
tributária como ainda usufruíam do Tesouro Real através de pensões e cargos
públicos.

Anistia
A anistia é uma espécie de perdão, total ou parcial, da sanção tributária, isto
é, da multa decorrente do ato ilícito tributário.

A lei de anistia, em termos técnico–jurídicos, portanto, faz desaparecer as multas
decorrentes da prática de infrações tributárias. (art.180 CTN).
O CTN traz o seguinte disciplinamento acerca da anistia.
“Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente.
Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:
I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos
que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício
daquele;
II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.
Art. 181. A anistia pode ser concedida:
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I - em caráter geral;
II - limitadamente:
a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;
b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado
montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;
c) a determinada região do território da entidade tributante, em
função de condições a ela peculiares;
d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que
a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à
autoridade administrativa.
Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa,
em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei para sua concessão.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155”.

Imposto sobre venda de escravos

Transcrição do texto original:
N. 79
Camara Municipal
Cidade de S. Carlos do Pinhal
Exercicio de 1885 a 1886
Imposto sobre venda de escravos
Anno de 1885
Pagou o Snr. José Francisco Pedralva dos Reis
a quantia de Rs. 5000 de transferencia de
1 escrava
pelo que se lhe dá este conhecimento.
S. Carlos do Pinhal, 5 de Dezembro de 1885
(ass.) O Procurador
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Imposto de meia sisa, sobre compra de uma escrava

Transcrição do texto original:
n. 2
Exercicio de 1885 a 1886
Imposto de meia siza
Rs. 48$000
A fls._______ do Livro Caixa fica debitado o Exactor desta Estação, o Sr.
Jose Luiz de Sampaio pela quantia de quarenta e oito mil reis, que
pagou o Sr. Domingos Cezarino, pela compra que fez a Jose Francisco
Pedralva dos Reis, de uma escrava de nome Francelina.
Agencia de Rendas Provinciaes de S. Carlos do Pinhal
em 5 de Dezembro de 1885
O Agente
(ass.) Joaquim Diniz de Valois

Imposto sobre saída de escravos da província

102

Introdução ao Estudo do Direito - Cassiano Luiz Iurk

Transcrição do texto original:
Província do Paraná
Imposto de 100U000 sobre os escravos que sahirem da provincia.
Renda Provincial - Exercicio de 188 a 189
Rs. 200$000
O Sr. Domingos Rodrigues Simoes
pagou a quantia de dusentos mil de 2 Escravos
proveniente da Provincia do Parana para a Provincia do Parana. Sendo
Theresa e Umbelina.
Collectoria provincial dos ... a 29 de Outubro de
de 1878
(ass.) O Collector

Emolumentos sobre certidão de matrícula especial de uma escrava

Transcrição do texto original:
No. 17
Provincia do Paraná
Emolumentos
Exercicio de 1878-1879
Rs. 3$000
O Snr. Domingos Rodrigues Simões
pagou a quantia de tres mil reis
proveniente de emolumentos de uma certidão de matricula especial
da escrava de nome Umbelina matriculada por Manoel Rodrigues da
Lus.
Collectoria de Castro, 21 de Outubro de 1878
(ass.) O Collector
(ass.) O Escrivão
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Cinco modalidades ou espécies de tributos:
1-IMPOSTOS;
2- TAXAS;
3- CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;
4- EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS;
5- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (ESPECIAIS OU PARAFISCAIS).

Procure descrever a quantidade de tributos que você paga
em apenas uma semana. Distinga-os entre impostos, taxas e
contribuições de melhoria, bem como analise se tais tributos
estão de acordo com os conceitos compreendidos em sala
de aula.

Responda às questões abaixo e confira as respostas, no gabarito, no
final do livro
51) Sobre o Direito Tributário é correto afirmar.

a) Dentro dos critérios da legalidade, as ONGS podem exigir
tributação.
b) A atividade, tipicamente estatal, de compulsoriamente transferir
parte do patrimônio particular para os domínios públicos denominase tributação.
c) Por se constituir em exceção ao direito de propriedade e ao direito
de livremente se obrigar, a imposição tributária depende da
vontade do administrador.
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d) Toda atividade estatal de exigência e arrecadação dos tributos
deve ser pautada por portarias e despachos governamentais.
e) Nenhuma das anteriores.
52) São componentes do conceito de tributo:
a) prestação pecuniária, compulsoriedade, moeda, que não constitua
sanção a ato ilícito;
b) faculdade, prestação pecuniária, penalidade;
c) serviços, contraprestação e ato lícito;
d) discricionariedade, liberdade e vínculo;
e) legalidade, menor preço e definitividade.
53) Assinale a alternativa correta.
a) A hipótese de incidência não é elemento do Direito Tributário.
b) O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito
privado e titular da competência para exigir o seu cumprimento.
c) O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa isenta do
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
d) Contribuinte é o sujeito que tem relação indireta com o fato
gerador.
e) Nenhuma das anteriores.
54) São espécies de tributos:
a) multas, darfs e contribuições;
b) guias, certidões e taxas;
c) imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições sociais e
empréstimos compulsórios;
d) contribuições sociais, INSS e combustível.
e) Nenhuma das anteriores.
55) Sobre imposto é correto afirmar.
a) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica.
b) Imposto não está definido no Código Tributário.
c) Todo imposto tem uma contraprestação específica.
d) O princípio da capacidade contributiva não se aplica aos impostos.
e) Não há na Constituição qualquer menção a impostos.
56) Sobre o princípio da legalidade, é correto afirmar.
a) O princípio da legalidade não é importante para fins de
fundamento do Estado Democrático de Direito.
b) Só a lei pode criar (ou instituir), majorar (elevar alíquotas ou ampliar
a base de cálculo), reduzir ou extinguir tributos.
c) Também é conhecido como princípio da regularidade.
d) Seu disciplinamento está apenas no Código Tributário Nacional.
e) Não há garantias à sua observância.
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57) Sobre o princípio da igualdade, é correto afirmar.
a) Diz respeito ao Estado de beligerância.
b) Proíbe qualquer distinção de tratamento tributário, em razão de
ocupação profissional, função exercida ou denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos.
c) Não se aplica à União, Estados e Municípios.
d) Aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito privado.
e) Hierarquicamente está abaixo do princípio da legalidade.
58) Assinale a alternativa correta.
a) O princípio da irretroatividade não tem aplicação no direito
tributário.
b) O princípio da irretroatividade veda aos Estados a possibilidade de
cobrar tributos dos Municípios.
c) Pelo princípio da irretroatividade, a União pode cobrar tributos dos
Estados.
d) Não há possibilidade da aplicação deste princípio após a
Constituição de 1988.
e) O princípio da irretroatividade veda a que União, Estados, DF e
Municípios cobrem tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado.
59) Sobre o princípio da anterioridade, é correto afirmar
a) Estabelece que o tributo deve ser pago antes do fim do ano fiscal.
b) Também conhecido como princípio da antecipação de tutela.
c) Seu objetivo consiste em permitir o conhecimento antecipado da
instituição ou aumento de tributos. Assim, o sujeito passivo pode
realizar um planejamento adequado de suas atividades
econômicas, já considerados os ônus tributários a serem
experimentados no futuro.
d) Dá ao contribuinte o direito de não pagamento do imposto de
renda.
e) Nenhuma das anteriores.
60) Sobre o princípio do não-confisco, marque a alternativa correta.
a) Estabelece que o município não pode tributar as empresas
filantrópicas.
b) Estabelece a necessidade do Estado tributar tudo o que for
necessário.
c) Concede ao contribuinte a possibilidade de adquirir automóveis
sem pagar IPI.
d) Trata-se de um princípio que possui a pretensão de evitar o tributo
excessivamente oneroso, o tributo utilizado para destruir sua própria
fonte ou para absorver, total ou quase totalmente, a propriedade
ou a renda.
e) É um princípio de Direito privado.
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61) Assinale a alternativa correta.
a) A competência tributária é a atribuição (dada pela Constituição
Federal aos entes políticos do Estado (União, Estados e Municípios)
como prerrogativa de instituir tributos.
b) A competência tributária é indelegável. Se um dos entes políticos
não exercer a sua faculdade para instituir os tributos, nenhum outro
ente poderá tomar o seu lugar.
c) Em situações especiais, a solidariedade tributária é uma situação
que pode ocorrer na competência tributária: ela ocorre quando há
mais de um sujeito ativo (credor) de uma mesma obrigação
tributária, cada qual com seu direito.
d) A competência tributária não está disposta na Constituição Federal.
e) penas as alternativas a, b, c estão corretas.
62) A União tem competência tributária para instituir impostos sobre:
a) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados; importação de produtos estrangeiros; renda e
proventos de qualquer natureza;
b) a União não tem competência para instituir impostos;
c) a União tem competência para instituir os impostos que bem
entender;
d) ICMS, IPI e IPTU.
e) Nenhuma das anteriores.
63) Sobre o IPI, é correto afirmar.
a) Significa imposto sobre propriedade intelectual.
b) Poder ser instituído pelo Município.
c) Os contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o
comerciante ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar, a
depender do caso.
d) O fato gerador é na declaração de imposto de renda.
e) Nenhuma das anteriores.
64) Sobre a competência tributária dos Estados, é correto afirmar.
a) Podem instituir Imposto de renda e IPVA.
b) Podem instituir IE e imposto sobre transmissão de bens.
c) Está prevista no Código Civil.
d) É superior à competência da União.
e) Podem instituir impostos sobre 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 iniciem no exterior.
65) Assinale a alternativa correta.
a) O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) é
um imposto municipal, cujo fato gerador é aquisição de
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mercadorias.
b) Em caso de transmissão de bens por herança, a alíquota do ITBI a
ser cobrada será de 15%.
c) O ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) é um imposto
que tem como fato gerador a prestação (por empresa ou
profissional autônomo) de serviços descritos na lista de serviços da
Lei Complementar nº 56.
d) A alíquota do ISS é de 10%, e a base de cálculo é o preço do
serviço prestado.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
66) Assinale a alternativa correta.
a) A imunidade tributária pode ser conceituada como a exclusão de
competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
instituir tributos, relativamente a determinados atos, fatos e pessoas,
expressamente previstas na Constituição Federal.
b) A imunidade tributária pode ser instituída por pessoas jurídicas de
direito privado.
c) O objetivo da imunidade tributária é proteger interesses particulares.
d) A imunidade tributária é um instituto de direito comercial.
e) A imunidade tributária se estende também às ONGS.
67) Sobre a imunidade recíproca é correto afirmar.
a) A imunidade recíproca se constitui em uma regra constitucional.
b) A imunidade recíproca estabelece que a União, os Estados e os
Municípios não poderão cobrar impostos sobre o patrimônio, renda
e serviços, uns dos outros, abrangendo as atividades das próprias
pessoas políticas de direito público.
c) É válida apenas entre a União e os Estados.
d) É válida apenas entre Estados e Municípios.
e) Apenas as alternativas a, b estão corretas.
68) Assinale a alternativa correta.
a) As atividades religiosas são tributariamente imunes.
b) Os partidos políticos são tributariamente imunes.
c) Apenas as alternativas a e b estão corretas.
d) As entidades sindicais não são tributariamente imunes.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
69) Assinale a alternativa correta.
a) Livros, jornais e periódicos são imunes apenas quando importados
para o Brasil.
b) A imunidade de livros objetiva beneficiar as editoras.
c) As alternativas a e b estão corretas.
d) A imunidade de livros, jornais e periódicos objetiva proteger a
divulgação de idéias, conhecimentos e a livre expressão do
pensamento.
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e) Nenhuma das anteriores.
70) Assinale a alternativa correta.
a) Qualquer imóvel de templos religiosos é imune.
b) Não há imunidade em relação a sindicatos.
c) Quem goza de imunidade paga o tributo de forma escalonada.
d) As alternativas a, b e c estão incorretas.
e) Nenhumas das alternativas anteriores.
71) Assinale a alternativa correta.
a) A isenção tributária é uma espécie de dispensa do pagamento de
imposto, em alguns casos especificados em lei.
b) Isenção é igual à imunidade.
c) A isenção é um privilégio concedido em razão de circunstâncias
pessoais.
d) A isenção tem por fim atender interesses particulares.
e) Nenhumas das alternativas anteriores.
72) Assinale a alternativa correta.
a) A anistia é um instituto de direito comercial.
b) A anistia é uma espécie de perdão, total ou parcial, da sanção
tributária, isto é, da multa decorrente do ato ilícito tributário.
c) A anistia abrange infrações que vierem a ser cometidas.
d) A anistia também se aplica aos atos qualificados em lei como
crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação,
sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito
passivo ou por terceiro em benefício daquele.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
73) Assinale a alternativa correta.
a) Isenção e anistia são espécies de exclusão do crédito tributário.
b) A anistia sempre é concedida de forma geral.
c) A anistia sempre é concedida de forma limitada.
d) A anistia deve ser requerida sempre ao Ministro da Fazenda.
e) Nenhuma das anteriores.
74) Assinale a alternativa correta.
a) A isenção pode ser prevista em contrato.
b) A isenção sempre decorre de Lei.
c) A lei que prevê a isenção deve sempre especificar as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica
e, sendo caso, o prazo de sua duração.
d) As alternativas a, b e c estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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RETOMANDO A CONVERSA INICIAL

No início de nosso percurso, dissemos que foram planejadas quatro unidades
com incursões em Direito Constitucional, do Trabalho, Administrativo e Direito
Tributário, sempre aliando teoria e análise de problemas cotidianos.
Afirmamos que conhecer as regras e os princípios jurídicos é um exercício de
cidadania, que permite a todos buscar o reconhecimento de seus direitos, pois
acreditamos que, longe de ser apenas uma ciência, dotada de teorias e
fórmulas, o Direito se expressa na sociedade, confunde-se com ela e auxilia em
seu desenvolvimento.
Assim, depois de termos estudado o Direito, nas mais amplas acepções das
áreas: constitucional, administrativo, do trabalho e tributário, confiamos que
essas noções gerais lhe tenham servido de embasamento teórico, para
pavimentar a prática que você terá que realizar, não como operadora de
Direito, mas como profissional que tem, na área e direito seu amparo pra
identificação de problemas e encaminhamentos de decisões acertadas.
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