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Você sabe o que é cláusula de
barreira em concurso público?
O STF, aceita?
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Claúsula de 
Barreira 

Objetivos Gerais Abstratos

Estabelece 
critérios:

Restringir os candidatos

convocados para as fases

seguintes do concurso

público, sendo um

instrumento necessário para

selecionar os melhores

candidatos diante de um

grande número de pessoas

que busca ocupar os cargos

públicos.



“A cláusula de barreira elege critério diferenciador de

candidatos em perfeita consonância com os interesses

protegidos pela Constituição”.

STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes,

julgado em 19/02/2014.

2



2

C
ri
té

ri
o

s
 e

lim
in

a
tó

ri
o

s
d

o
 

e
x
a
m

e
 p

s
ic

o
té

c
n

ic
o

(S
T

F
; 

S
T

J
)

Lei em sentido material que
expressamente o autorize;

Previsão no edital do certame;

Grau mínimo de objetividade e
de publicidade dos critérios que
nortearão a avaliação psicotécnica;

Possibilidade de recurso.



AÇÕES AFIRMATIVAS
(caráter temporário)

Objetivos de igualdade de

oportunidade e tratamento

houverem sido alcançados

Normas desiguais ou
separadas cessam
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INTRODUÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE

4



2

Lei em sentido formal: toda norma produzida em respeito as

regras do processo legislativo (arts. 49 a 59 da CF/88), tais como,

quórum de aprovação, da revisão, da sanção/veto, dentre outros

critérios, não importando o conteúdo que veicule.

Exemplos:

• Lei nº 8.112, de 11 dezembro de 1990 (Institui o regime jurídico

dos servidores públicos federais)

• Lei nº 12.724, de 16 de outubro de 2012 (Confere ao Município

de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, o título de Capital

Nacional do Agronegócio).
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Lei em sentido material: aqui, já não importa o processo de

criação, mas sim a matéria de que trata a norma, ou seja, o

assunto nela veiculado.

A lei em sentido material deve apresentar duas características:

a) Ter caráter geral: se refere à aplicação da norma a um

número indeterminado, desconhecido, de indivíduos. O legislador

não pode saber com exatidão os sujeitos que serão atingidos pela

norma;
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b) Ter caráter abstrato: reflete na ideia de que a lei é um

comando que tende a se repetir sucessivas vezes, sempre que se

configurar, no mundo real, a situação hipotética prevista na

norma. Ou seja, não se trata de um evento certo, concreto, que

irá ocorrer esgotando os efeitos da norma logo em seguida. Ao

contrário, a norma terá, provavelmente, sucessivas aplicações.
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Princípio da Legalidade Princípio da Reserva Legal

Noção genérica de “lei” 

Necessidade de a

regulamentação de

determinadas matérias ser

feita necessariamente por lei

formal.



Se a CF/88 destaca que a tortura é
prescritível e os tratados
internacionais de forma diferente,
como resolver esse impasse?

1



1ª CORRENTE 2ª CORRENTE 

Se a CF etiquetou a

tortura como delito

prescritível, mesmo

considerado

imprescritível nos

Tratados

Internacionais, deve

prevalecer a nossa

Carta Maior.

(Gilmar Mendes);

No conflito entre a CF e os

Tratados de Direitos

Humanos, não importando do

quórum de ratificação, deve

prevalecer a norma mais

favorável à Dignidade da

Pessoa Humana (Princípio

pro homine) – essa corrente

trabalha que deve prevalecer

a imprescritibilidade da

tortura.
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IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATOS DE TORTURA.

É imprescritível a pretensão de recebimento de indenização

por dano moral decorrente de atos de tortura ocorridos

durante o regime militar de exceção. Precedentes citados:

AgRg no AG 1.428.635-BA, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; e

AgRg no AG 1.392.493-RJ, Segunda Turma, DJe 1/7/2011.

REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em

25/6/2013.
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Súmula Vinculante 11

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de

fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física

própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da

autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a

que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do

Estado.
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*Seu emprego pode ser no preso ou em terceiros.
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(I) a resistência

(II) o fundado receio de fuga

(III) o perigo à integridade física
própria ou alheia
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LIBERDADE DE 

CONSCIÊNCIA (VI)

Liberdade 

de Opinião

de consciência de crença

filosófica política religiosa

BRASIL É UM PAÍS LAICO, LEIGO

OU NÃO CONFESSIONAL.

Lei nº 4.898 de 1965 Art. 3º. Constitui abuso de autoridade

qualquer atentado:

d) à liberdade de consciência e de crença; e) ao livre exercício

do culto religioso;
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VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção

aos locais de culto e suas liturgias;

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-

los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles

ou seus representantes relações de dependência ou

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de

interesse público;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa

nas entidades civis e militares de internação coletiva;
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VIII – ninguém será 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;

✓ religião
✓ filosofia de vida
✓política

Recusar obrigação legal

Recusar prestação alternativa

fixada em lei
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“É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente

a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual

desnecessária a autorização de pessoas retratadas como

coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou

ausentes”.

STF. Plenário. ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em

10/6/2015 (Info 789).

Biografias: desnecessidade de autorização prévia 

do biografado
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É possível que um ente público

seja indenizado por dano moral

sob a alegação de que sua honra

ou imagem foram violadas?
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Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear,

contra particular, indenização por dano moral relacionado à

violação da honra ou da imagem.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe

Salomão, julgado em 17/12/2013 (não divulgado em Info de

2013).

Súmula nº 227 STJ

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
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O que são danos sociais e quem

pode pleitear?



Danos sociais

Não se confunde
com os danos
materiais, morais
e estéticos

Não é sinônimo
de dano moral
coletivo

Apenas os legitimados
para a propositura de
ações coletivas
poderiam pleitear danos
sociais

Decorre de
comportamentos
socialmente reprováveis,
que diminuem o nível social
de tranquilidade
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Vale ressaltar, no entanto, que, no caso concreto, mesmo que

houvesse pedido de condenação em danos sociais na demanda

em exame, o pleito não poderia ter sido julgado procedente, pois

esbarraria na ausência de legitimidade para postulá-lo. Isso

porque, na visão do STJ, a condenação por danos sociais

somente pode ocorrer em demandas coletivas e, portanto, apenas

os legitimados para a propositura de ações coletivas poderiam

pleitear danos sociais. Em suma, não é possível discutir danos

sociais em ação individual.

STJ. 2ª Seção. Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado

em 12/11/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).
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MP 712/2016 prevê o ingresso forçado 

em imóveis para eliminar criadouros do 

mosquito Aedes aegyptie*

2

* Mosquito transmissor do Vírus da Dengue, 

do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus.



2
2

CF/88, art. 5º , XI

+ 

CP, art. 150

MP 712/2016

IMPASSE
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Quais são os 
direitos em 

conflito?

Liberdade 
individual dos 

moradores

Proteção da saúde 
pública

Princípio da 
ponderação dos 

interesses 

Princípio da 
proporcionalidade
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"IMÓVEL ABANDONADO"

"AUSÊNCIA DO MORADOR"
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IMÓVEL ABANDONADO AUSÊNCIA DO MORADOR

Constatação de ausência prolongada de sua

utilização.

1) Características físicas do imóvel (exs:

janelas quebradas, telhas faltando);

2) Sinais de inexistência de conservação (ex:

mato que cresceu dentro da propriedade);

3) Relato de moradores da área ou por

outros indícios que evidenciem a sua não

utilização.

O agente público* deve ter visitado

duas vezes o imóvel, em dias e

períodos alternados, dentro do

intervalo de dez dias.

*Deverá deixar no local uma

notificação a fim de que o morador

saiba que uma equipe de combate ao

mosquito esteve lá e que irá retornar

no outro dia.
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Autorização para ingresso forçado
pode ser utilizada para combate de
outras doenças?

1



2
2

MP 712/2016

Art. 4º A medida prevista no inciso III do § 1º do art. 1º aplica-se

sempre que se verificar a existência de outras doenças, com

potencial de proliferação ou de disseminação ou agravos que

representem grave risco ou ameaça à saúde

pública, condicionada à Declaração de Emergência em Saúde

Pública.
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STF: A administração penitenciária, com fundamento em razões

de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação

da ordem jurídica, pode, excepcionalmente, proceder à

interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados,

eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar

não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas

ilícitas (HC 70.814/SP).



Órgãos que poderão requerer informações bancárias 

diretamente das instituições financeiras

POLÍCIA MP
RECEITA

FEDERAL
TCU CPI

NÃO

(depende 

de 

autorizaçã

o judicial)

NÃO 

(depende 

de 

autorizaç

ão 

judicial) 

(STJ HC 

160.646/

SP, Dje 

19/9/201

1)

SIM: se os

dados forem

utilizados em

processo

administrativ

o tributário.

NÃO: se os

dados forem

utilizados em

processo

criminal.

Regra:

não

Exceção:

emprego

de

recursos

públicos

SIM

(federal ou

estadual/di

strital).

*

Prevalece

que CPI

municipal

não pode.
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ACESSO DA RECEITA FEDERAL A DADOS BANCÁRIOS SEM ORDEM 

JUDICIAL

O Plenário do STF concluiu (24/02/2016) o julgamento conjunto de cinco

processos (RE 601314) e ADIS 2390, 2386, 2397 e 2859) que discutiam

dispositivos da Lei Complementar n.105/2001 que permitem a Receita Federal

receber dados bancários de contribuições fornecidos diretamente pelos

bancos, sem prévia autorização judicial. Prevaleceu por 9 a 2 o entendimento

de que a norma não implica quebra do sigilo bancário, mas sim

transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas

contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos

bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto

não há ofensa à Constituição Federal.

Fonte: Portal Carreira Jurídica
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DESAPROPRIAÇÃO

(art. 5º XXIV)

DESAPROPRIAÇÃO

CONFISCATÓRIA

(art. 243)

REQUISIÇÃO 

ADM.

(art. 5º XXV)

O Que é? Transferência compulsória
Confisco da 

propriedade

Uso 

compulsório da 

propriedade 

Requisitos

Necessidade Pública / 

Utilidade Pública / Interesse 

Social

Cultivo ilegal de 

plantas psicotrópicas 

e trabalho escravo

Iminente perigo 

público

Indenização

JUSTA E PRÉVIA em

DINHEIRO

Exceções: só na CF:

* Desapropriações-sanções

A propriedade não atende a

sua função social

Não há
POSTERIOR, 

se houver dano



DESAPROPRIAÇÃO DIRETA

“Procedimento administrativo pelo

qual o poder público ou seus

delegados, mediante prévia

declaração de necessidade pública,

utilidade pública ou interesse social,

impõe ao proprietário a perda de um

bem, substituindo-o em seu

patrimônio por justa indenização” (DI

PIETRO, 1999:151)

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

Designação dada ao abusivo e

irregular apossamento do imóvel

que particular pelo Poder Público,

com sua consequente integração

no patrimônio público, sem

obediência às formalidades e

cautelas do procedimento

expropriatório” (BANDEIRA DE

MELLO 1995:514).



Quando a 
intervenção do 
Estado atingir

Um ou alguns de 
seus elementos 
da propriedade

Poder de usar,
gozar, usufruir,
dispor e reaver o
bem.

Ocorrerá

Restrição do direito 
de 

propriedade
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Limitação 
administrativa;

Tombamento;

Ocupação 
temporária; 

Requisição;

Servidão.



ESPÉCIES
Limitação 

Administrativa

CARACTERIS

TICAS

Medidas de caráter

geral (em lei).

REQUISITO

Interesse público –

recai sobre bens

imóveis

EXEMPLO
Norma que limita a

altura de prédios.

INDENIZAÇÃO
Não, desde que não 

gere prejuízo.

Di Pietro. “São medidas
de caráter geral, previstas
em lei com fundamento
no poder de polícia do
Estado, gerando para os
proprietários obrigações
positivas ou negativas,
com o fim de condicionar
o exercício do direito de
propriedade ao bem-estar
social.”



ESPÉCIES Ocupação temporária

CARACTERIS

TICA
Utilização transitória

REQUISITO
Interesse público – recai

sobre bens imóveis.

EXEMPLO

Utilização de escola

privada em período

eleitoral.

INDENIZAÇÃO Gratuito ou remunerado

Di Pietro. “Forma de
limitação do Estado à
propriedade privada que
se caracteriza pela
utilização transitória,
gratuita ou remunerada,
de imóvel de
propriedade particular,
para fins de interesse
público.”



ESPÉCIES
Requisição 

Administrativa

CARACT. Urgência

REQUISITO

Caso de guerra ou

perigo público iminente

– recai sobre bens

móveis, imóveis e

serviços.

EXEMPLO Incêndio

INDENIZAÇÃO
Ulterior, caso houver

dano

Diógenes Gasparini: A
requisição
administrativa "PODE"
acarretar perda do
domínio quando incidir
sobre bens
consumíveis.



ESPÉCIES
Servidão 

Administrativa 

NATUREZA Direito real de gozo

REQUISITO

Interesse público –

recai sobre bens

imóveis

EXEMPLO Instalação de postes

INDENIZAÇÃO
Sim, se houver dano.

Porém há divergência

Di Pietro. “Direito real de
gozo, de natureza
pública, instituído sobre
imóvel de propriedade
alheia, com base em lei,
por entidade pública ou
por seus delegados, em
favor de um serviço
público ou de um bem
afetado de utilidade
pública.”



ESPÉCIES Tombamento 

CARACTERISTI

CAS

Proteção do

patrimônio

histórico, artístico

e cultural.

REQUISITO
Recai sobre bens

móveis e imóveis

EXEMPLO
Faixadas 

históricas

INDENIZAÇÃO Não 

Di Pietro. “Forma de
intervenção do Estado na
propriedade privada, que tem
por objetivo a proteção do
patrimônio histórico e artístico
nacional.” Antes de vender, o
particular tem que dar
preferência ao poder
público (PREEMPÇÃO). Ordem
de preferência: União, Estado e
Município



XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos

herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

Súm. 386, STF: Pela execução

de obra musical por artistas

remunerados é devido direito

autoral, não-exigível quando a

orquestra for de amadores.



XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;



✓ particular

✓ coletivo

✓ geral

GARANTIDA A TODOS

LEI

INFORMAÇÕES

SIGILOSAS

✓ sociedade

✓ Estado



NEGATIVA 

DE:
Informações de 

interesse 

coletivo ou 

geral

Informações de 

interesse 

particular 

negada

Mandado de 

Segurança

Mandado de 

Segurança

Habeas Data

ou



JUDICIAIS(ações especiais)

1) habeas corpus – art. 5º, LXVIII

2) habeas data – art. 5º, LXXII

3) mandado de segurança – art. 5º, LXIX e LXX

4) mandado de injunção – art. 5º, LXXI

5) ação popular – art. 5º, LXXIII

ADMINISTRATIVOS

6) direito de petição – art. 5º, XXXIV, “a”

7) direito de certidão – art. 5º, XXXIV, “b”



XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa

de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;



•Remédio constitucional administrativo •Remédio constitucional administrativo

TAXAS
TAXAS

• LESÃO OU AMEAÇA: MANDADO DE SEGURANÇA

OU AÇÃO CIVIL PÚBLICA

✓ DOCUMENTO QUE COMPROVA 

FATO VERÍDICO

ADVOGADO
ADVOGADO

✓ PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM

CASOS DE ILEGALIDADE OU

ABUSO DE PODER

DEFESA DE DIREITOS

Individuais / Coletivos / Gerais

DEFESA DE DIREITOS

Individuais / Coletivos / Gerais

EMOLUMENTOS EMOLUMENTOS



LEI

Princípio do Acesso `a Justiça (art. 5º XXXV)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;

LESÃO AMEAÇA

Nenhuma lei poderá

impedir a atuação

do Poder Judiciário

quando o seu direito

for lesado ou

ameaçado.
PF 

ou

PJ



I) Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas

formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à

disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as

instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

JURISDIÇÃO CONDICIONADA



II) Súmula nº 2 STJ Cabimento - Habeas Data

Não cabe o habeas data (CF, Art. 5º, LXXII, letra a) se não

houve recusa de informações por parte da autoridade

administrativa.

III) Súmula vinculante Art. 103-A§ 3º - O ato administrativo ou

omissão da Administração Pública que contrarie súmula

vinculante só será alvo de reclamação ao STF após o

exaurimento das vias administrativas (Lei nº 11.417/06).



XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de

graça ou anistia a prática da 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;



XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional

e o Estado Democrático;



LEITURA OBRIGATÓRIA

Segundo Cleber Masson, os mandados de criminalização indicam

matérias sobre as quais o legislador ordinário tem a obrigatoriedade de

tratar, protegendo determinados bens ou interesses de forma adequada

e, dentro do possível, integral.

No entanto, há também os mandados de criminalização

implícitos. Ou seja, é pressuposto lógico que o legislador deve

criminalizar condutas que lesem bens e interesses exaustivamente

protegidos pela Constituição, ainda que ela assim não determine de

forma expressa. Podemos citar como exemplo o combate à corrupção.



ORTURA

RÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

ERRORISMO

RIMES HEDIONDOS

ACISMO

ÇÃO DE GRUPOS ARMADOS

INSUCETÍVEIS DE 

GRAÇA, ANISTIA.

IMPRESCRITÍVEIS

INAFIANÇÁVEIS



RACISMO

Lei nº 7.716 
de 1989

RAÇA

COR

ETNIA

RELIGIÃO

PROCEDÊNCIA 
NACIONAL



INJÚRIA

QUALIFICADA
RAÇA

COR

ETNIA

RELIGIÃO

ORIGEM

CONDIÇÃO 
DE PESSOA 

IDOSA 

PORTADOR 
DE 

DEFICIÊNCIA

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A 

REPRESENTAÇÃO 



ORTURA

RÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

ERRORISMO

RIMES HEDIONDOS

RESPONDEM

AQUELE QUE
PODENDO
EVITAR, SE OMITE

EXECUTOR

MANDANTE



PAÍS ESTRANGEIROBRASIL

Requisitos:

Estrangeiro

Crime

LII - não será concedida extradição de

estrangeiro por crime político ou de opinião;

EXCEÇÃO: Promessa de Reciprocidade

REGRA: Tratado Internacional

COMPATIBILIDADE DE LEIS

Princípio da Dupla Incriminação ou Dupla Tipicidade (STF, Ext. 1121/EUA, Rel. Min. 

Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 25/06/2010)

EXTRADIÇÃO PASSIVA



Regra: Extradição de Brasileiro
Nato
Naturalizado

Exceção: Bras. Naturalizado CRIME COMUM

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em

caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins, na forma da lei;



Crime Comum – é um crime praticado por qualquer pessoa.

Ex: tráfico de entorpecentes, roubo, furto, homicídio.

Crime Próprio – é um crime que só pode ser praticado por

determinada pessoa

Ex: peculato, corrupção passiva, infanticídio.

Crime de mão própria – é um crime que só pode ser praticado

diretamente pela pessoa.

Ex: falso testemunho, falsidade ideológica.



antes naturalização

Regra: Extradição de Brasileiro
Nato
Naturalizado

Exceção: Bras. Naturalizado CRIME COMUM

Tráf. Ilícito Entorpecentes Tráf. Ilícito Entorpecentes

qualquer tempo

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em

caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins, na forma da lei;



O art. 5º do Estatuto de Roma, que cria o “TPI”, estabelece

que terá competência para julgar os seguintes crimes:

1- de genocídio;

2- contra a humanidade;

3- de guerra;

4- de agressão.

OBS: CRIMES IMPRESCRITÍVEIS

ENTREGA

É o envio de um brasileiro nato ou

naturalizado ou estrangeiro ao

Tribunal Penal Internacional para ser

processado e julgado (art. 5º§ 4º).



Lei nº 6.815 de 1980 (EXPULSÃO)

Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer

forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou

social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia

popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e

aos interesses nacionais.



Súmula nº 1 STF É VEDADA A EXPULSÃO DE

ESTRANGEIRO CASADO COM BRASILEIRA, OU QUE

TENHA FILHO BRASILEIRO, DEPENDENTE DA ECONOMIA

PATERNA.

Súmula nº 421 STF “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A

CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO

COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO.”



Lei nº 6.815 de 1980 (DEPORTAÇÃO)

Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de

estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território

nacional no prazo fixado em Regulamento, será promovida sua

deportação.



Deportação
É a retirada compulsória do estrangeiro do
Brasil devido a irregularidades na sua
entrada ou permanência.



LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o

devido processo legal;

Devido Processo Legal Formal
Devido Processo Legal Material ou 

Substantivo

Exige o cumprimento de um rito

predefinido como condição de

validade da decisão.

Além de respeitar o rito, a decisão

final deve ser justa e proporcional.

Por isso, esse conceito tem o mesmo

conteúdo do princípio da

proporcionalidade



NECESSIDADE 

ADEQUAÇÃO
MEDIDA CERTA OU 

PROPORCIONALID

ADE EM SENTIDO 

ESTRITO

PROPORCIONALIDADE / RAZOABILIDADE

Os meios 

adotados sejam 

apropriados à 

consecução dos 

objetivos 

pretendidos

Medida restritiva 

indispensável à 

conservação do 

próprio ou de outro 

direito fundamental.

Não pode  ser 

substituída por outra 

igualmente eficaz.

Pondera-se a carga de

restrição em função dos

resultados.



PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Princípio de interpretação 

das normas 

Técnica de solução de 

conflitos 

Também chamado de

razoabilidade

Também chamado de

ponderação dos interesses



PRINCÍPIO DA 
AMPLA DEFESA

AUTODEFESA 
(DISPONÍVEL)

DEFESA TÉCNICA 
(INDISPONÍVEL)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

TOMAR CIÊNCIA E TER A 

OPORTUNIDADE DE RESISTÊNCIA.
TODOS OS MEIOS DE 

RESISTÊNCIA A ACUSAÇÕES.



AUTODEFESA

(Defesa disponível* exercida pessoalmente pelo próprio réu)

Direito de audiência 

(Direito de ser ouvido no 

processo)

Direito de Presença

(Direito de estar presente aos

atos processuais)

* O réu pode se calar ou até mesmo mentir, em

conformidade com outro princípio constitucional

expresso, o direito ao silêncio (art. 5º, LIII da CF)
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Informação

Manifestação

De ver seus argumentos 
considerados



STF (MS 22.693, Rel. Min. Gilmar Mendes), “a pretensão à

tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia

consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os

seguintes direitos:

a) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o

órgão julgador a informar a parte contrária dos atos praticados

no processo e sobre os elementos dele constantes;



b) direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que

assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se,

oralmente ou por escrito, sobre os elementos fáticos e jurídicos

constantes do processo;

c) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf

Berücksichtingung), que exige do julgador capacidade de

apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und

Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões

apresentadas”.



SÚMULAS IMPORTANTES 



Súmula Vinculante nº 3: Nos processos perante o

Tribunal de Contas da União asseguram-se o

contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder

resultar anulação ou revogação de ato administrativo

que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da

legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria,

reforma e pensão.

3



Súmula Vinculante 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para

admissibilidade de recurso administrativo.

3



2

O que se entende por verdade
sabida?

XII - EXAME OAB



RESPOSTA

Verdade sabida consiste na possibilidade da autoridade

competente impor diretamente uma pena administrativa ao agente

público quando presencia uma irregularidade. Não existe mais no

nosso ordenamento jurídico após a Constituição Federal de 1988,

que garante o direito ao contraditório, ampla defesa e devido

processo legal, também no processo administrativo.

3



LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos;

Provas obtidas por meios 

Ilícitos

Provas obtidas por meios 

ilegítimos

Violação à regra de direito 

material

Violação à regra de direito 

processual

Momento da produção: Em

regra, é produzida em

momento anterior ou

concomitante ao processo,

mas sempre externamente à

este

Momento da produção: Em

regra, a prova é produzida

durante o curso do processo



Código de Processo Penal

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser

desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim

entendidas as obtidas em violação a normas

constitucionais ou legais.



Exceção 

Não evidenciado o nexo
de causalidade entre umas
e outras

Quando as derivadas
puderem ser obtidas por
uma fonte independente*
das primeiras.

Regra Inadmissibilidade

CPP, Art. 157§ 1º§ 2º



Código de Processo Penal

*Art. 157§ 2º Considera-se fonte independente aquela que

por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da

investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao

fato objeto da prova.


