


I) Método Jurídico
II) Método Tópico-Problemático
III) Método Hermenêutico-Concretizador
IV) Método Científico-Espiritual
V) Método Normativo-Estruturante
VI) Método da Comparação Constitucional

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO



Método jurídico (ou hermenêutico clássico):

- A Constituição é uma lei, devendo ser
interpretada a partir dos métodos
tradicionais de hermenêutica
(gramatical, lógico, teleológico, histórico,
sistemático etc.).



“Conforme o método jurídico ou hermenêutico
clássico, a Constituição deve ser considerada
como uma lei e, em decorrência, todos os
métodos tradicionais de hermenêutica devem
ser utilizados na atividade interpretativa,
mediante a utilização de vários elementos de
exegese, tais como o filológico, o histórico, o
lógico e o teleológico.” (V) – CESPE TJDFT 2014



Método tópico-problemático (ou método da
tópica):

- O intérprete parte do problema para a norma.

- Dá-se primazia ao problema, buscando uma
solução justa ao caso concreto, para, somente
após, definir a norma constitucional que melhor
se adeque à solução encontrada (topoi).



“O método de interpretação da Constituição que,
por considerá-la um sistema aberto de regras e
princípios, propõe que se deva encontrar a
solução mais razoável para determinado caso
jurídico partindo-se da situação concreta para a
norma, é denominado método tópico-
problemático.” (V) – CESPE DELEGADO/MT
2017



Método hermenêutico-concretizador:
- Parte da norma para o problema.

- O intérprete se vale de suas pré-
compreensões, da realidade social e do
próprio problema para obter o sentido da
norma (círculo hermenêutico entre texto e
contexto).



TEXTO DA NORMA

CONTEXTO



Método científico-espiritual:
- A Constituição é um fenômeno cultural ligado a

valores da sociedade, atuando como instrumento
de integração da comunidade.

- Na interpretação constitucional, o intérprete deve
considerar a realidade social e os valores
(“espíritos”) da sociedade (e da Constituição).

- A Constituição é dinâmica e constantemente
renovada.



“De acordo com o método de interpretação
constitucional denominado científico-espiritual, a
Constituição é instrumento de integração, não
apenas sob o ponto de vista jurídico-formal, mas
também, e principalmente, em perspectiva política
e sociológica, como instrumento de solução de
conflitos, de construção e de preservação da
unidade social.” (V) – CESPE PGE/PE 2009



Método normativo-estruturante:
- Na interpretação constitucional, o intérprete

deve levar em conta, também, o próprio
âmbito (ou campo) de incidência da norma
(“situação normada”).

- O texto normativo é apenas a “ponta do
iceberg”.



Método da comparação constitucional:
- A interpretação é feita mediante a comparação

dos diversos ordenamentos constitucionais.

- Esse método resulta da doutrina de Peter Häberle,
que defende o comparatismo como um quinto
método de interpretação, ao lado dos 4 métodos
interpretativos desenvolvidos por Savigny
(gramatical, lógico, histórico e sistemático).



Princípios de interpretação da Constituição

Vs.

Métodos de interpretação da Constituição

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO



- Unidade (ADI 4097)

- Concordância Prática

- Justeza (ou Conformidade Funcional)

- Efeito Integrador



- Máxima Efetividade

- Força Normativa da Constituição

- Interpretação Conforme a Constituição

- Proporcionalidade



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Ato regulamentar pode ser objeto de ADI? E se for
resolução do CONAMA?

“Art. 102, CF/88. Compete ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal ou estadual (...);”



Superação da Súmula 347/STF

Súmula 347/STF: “O Tribunal de Contas, no
exercício de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder
Público.” (entendimento superado nos
Mandados de Segurança nºs 35410, 35490,
35494, 35500 e 35836)



Cancelamento da Súmula 563/STF (ADPF 357)

Súmula 563/STF: “O concurso de preferência a
que se refere o parágrafo único do art. 187 do
Código Tributário Nacional é compatível com o
disposto no art. 9º, I, da Constituição Federal.”



O CNJ pode exercer controle de constitucionalidade?

“O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de
suas funções constitucionais, possui, tão
somente, atribuições de natureza administrativa
e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a
constitucionalidade dos atos administrativos,
mas somente sua legalidade. Precedentes.” (MS
31285/DF; Julgamento: 02/08/2016)



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
Composição:
- 15 membros, sendo: 3 Ministros de tribunais

superiores; 1 juiz estadual; 1 desembargador de TJ; 1
juiz federal; 1 juiz de TRF; 1 juiz do trabalho; 1 juiz de
TRT; 1 membro do MPU; 1 membro de MPE; 2
advogados; e 2 cidadãos;

- O mandato é de 2 anos, admitida uma recondução;



COMPOSIÇÃO DO CNJ
ORIGEM INDICAÇÃO

1 Ministro do STJ O próprio Tribunal
1 Ministro do TST O próprio Tribunal

1 desembargador de TJ STF

1 juiz de direito STF
1 juiz de TRF STJ



COMPOSIÇÃO DO CNJ
ORIGEM INDICAÇÃO

1 juiz federal STJ
1 juiz de TRT TST

1 juiz do trabalho TST
1 membro do MPU PGR
1 membro de MPE PGR (dentre indicados 

por cada MPE)



COMPOSIÇÃO DO CNJ
ORIGEM INDICAÇÃO

2 advogados CFOAB
2 cidadãos de notável 

saber jurídico e reputação 
ilibada

1 pela Câmara; 1 pelo 
Senado

Nomeação pelo Presidente da República, após 
aprovação da escolha pelo Senado Federal por 

maioria absoluta



- O Presidente é o Presidente do STF (deve ser brasileiro
nato – art. 12, § 3º, IV, CF/88);

- O Ministro do STJ é o Corregedor (fica excluído da
distribuição de processos no STJ);

- O Presidente do STF é o único membro nato;

- O substituto do Presidente é o Vice-Presidente do STF.



CNJ: atribuições

§ 4º Compete ao Conselho o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas
pelo Estatuto da Magistratura:



I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário
e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos
regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências;



II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar,
de ofício ou mediante provocação, a legalidade
dos atos administrativos praticados por
membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo
para que se adotem as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da
competência do Tribunal de Contas da União;



III - receber e conhecer das reclamações contra membros
ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus
serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do
poder público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais,
podendo avocar processos disciplinares em curso e
determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar
outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



IV - representar ao Ministério Público, no
caso de crime contra a administração
pública ou de abuso de autoridade;



V - rever, de ofício ou mediante
provocação, os processos disciplinares
de juízes e membros de tribunais
julgados há menos de um ano;



VI - elaborar semestralmente relatório
estatístico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos
diferentes órgãos do Poder Judiciário;



VII - elaborar relatório anual, propondo as
providências que julgar necessárias, sobre a
situação do Poder Judiciário no País e as
atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal
Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa.



PODER LEGISLATIVO
Mesas Diretoras do Congresso Nacional (art. 57, §§
4º e 5º, CF/88)

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida
pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos
ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.



§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente. (ADI 6524, j. 14/12/2020)



“§ 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas,
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 58, § 3º, CF/88)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PODE NÃO PODE (RESERVA DE 

JURISDIÇÃO)
1)Quebrar sigilo fiscal;

2)Quebrar sigilo bancário (OBS.:
MP e Tribunal de Contas só
podem quebrar se envolver verba
pública);

3)Quebrar sigilo de dados (inclusive
de dados telefônicos);

1)Determinar busca domiciliar;

2)Determinar interceptação
telefônica;

3)Expedir ordem de prisão, salvo
em caso de flagrante delito (ex.:
falso testemunho);



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PODE NÃO PODE (RESERVA DE 

JURISDIÇÃO)
4)Ouvir investigados ou indiciados,

respeitando o direito ao silêncio
(não autoincriminação);

5)Ouvir testemunhas, sob pena de
condução coercitiva, respeitando
o direito ao silêncio (não
autoincriminação) e ao sigilo
profissional. E esposa de
investigado?

4)Decretar medidas assecuratórias
de eventual sentença
condenatória (como arresto e
sequestro de bens, hipoteca
legal, proibição de se afastar do
País etc.).

5)Quebrar segredo de justiça.



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PODE NÃO PODE (RESERVA DE 

JURISDIÇÃO)
6) Convocar Ministros de Estado;

7) Determinar a realização de
diligências (como perícias e
exames);

8) Tomar depoimento de qualquer
autoridade;



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PODE NÃO PODE (RESERVA DE 

JURISDIÇÃO)
9) Requisitar de órgãos públicos

informações e documentos de
qualquer natureza (inclusive
sigilosos).



Possibilidade de condução coercitiva perante CPI

Testemunha

Investigado



É possível;
 Restringem-se a fatos de interesse do âmbito de atuação;
As CPIs estaduais possuem poderes investigatórios

próprios de autoridades judiciais (por exemplo, a quebra
de sigilo bancário);
As CPIs municipais não possuem poderes investigatórios

próprios de autoridades judiciais, pois os Municípios não
possuem poder jurisdicional.

Criação de CPIs estaduais e municipais



PODER EXECUTIVO
“Impeachment” e crimes de responsabilidade:

- Competência legislativa da União (SV 46)
- Inexistência de direito e de prazo
- Natureza político-administrativa (não cabe “habeas

corpus”)
- Todas as votações são abertas
- Julgamento de Governador: tribunal misto (Lei

1.079/50) – PERDA DO CARGO E INAB. ATÉ 5 ANOS



Garantias do Chefe do Poder Executivo Federal

1) Foro especial por prerrogativa de função no STF
(arts. 51, I, 86, caput, e 102, I, “b”, da CF/88);

2) Imunidade temporária à prisão provisória (art. 86,
§ 3º, CF/88); e

3) Imunidade temporária à persecução criminal (art.
86, § 4º, CF/88).



“Art. 86, CF/88. (...)

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória,
nas infrações comuns, o Presidente da República
não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.”



ADI 6501, j. 23/08/2021: "É
inconstitucional norma de constituição
estadual que estende o foro por
prerrogativa de função a autoridades não
contempladas pela Constituição Federal
de forma expressa ou por simetria."

Prerrogativa de foro em âmbito estadual



Advocacia Pública Estadual (art.  132, CF/88)

“Art. 132, p. único, CF/88. Aos procuradores
referidos neste artigo é assegurada estabilidade
após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos
próprios, após relatório circunstanciado das
corregedorias.”



“Art. 132, CF/88. Os Procuradores dos Estados
e do Distrito Federal, organizados em carreira,
na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação
da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as suas fases, exercerão a representação
judicial e a consultoria jurídica das respectivas
unidades federadas.”



Do art. 132, “caput”, da CF/88 decorre o
mandato ex lege conferido aos
Procuradores de Estado, questão
pacificada na jurisprudência e já cobrada
em prova objetiva.



Exceções à unicidade:

- Carreiras anteriores à CF/88 (art. 69, ADCT)

- Procuradorias no Legislativo, no TJ, e no TCE
(consultoria interna e prerrogativas constitucionais)

- Pessoas jurídicas de direito privado da Administração
indireta

- E as universidades? (ADI 5946, j. 24/05/2021)



Residência jurídica em PGEs
(ADI 5387, j. 12/02/2021)



Fundos especiais com taxas cartorárias
(ADI 3704, j. 27/04/2021)



Questões relevantes já decididas pelo STF sobre PGEs

1) Escolha do Procurador-Geral do Estado (ADI 4898/AP, j.
04/10/2019) – CRITÉRIOS E PARTICIPAÇÃO DO
LEGISLATIVO

2) Porte de arma de fogo
3) Assegurar vitaliciedade e inamovibilidade
4) Delegação ao Procurador-Geral de prerrogativas do

Governador (iniciativa legislativa)
5) Autonomia funcional e administrativa



INTERVENÇÃO ESTADUAL (art. 35, CF/88)

1 – quando deixar de ser paga, sem motivo de
força maior, por dois anos consecutivos, a
dívida fundada;

2 – quando não forem prestadas contas
devidas, na forma da lei;



3 – quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

4 – quando o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual
(“PRINCÍPIOS SENSÍVEIS”), ou para prover a execução de
lei, de ordem ou de decisão judicial.



Detalhes importantes  (art. 36, §§ 1º a 3º, CF/88):
- A decretação da intervenção é de competência
privativa do Governador do Estado, que o faz por
meio de um decreto de intervenção;

- O decreto de intervenção deve especificar a
amplitude, o prazo e as condições da execução da
intervenção, além de, quando couber, nomear
interventor;



- O decreto de intervenção deve ser
submetido à Assembleia Legislativa no
prazo de 24 horas, devendo haver
convocação extraordinária também no
prazo de 24 horas em caso de o órgão não
se encontrar em funcionamento.



- O controle político da Assembleia Legislativa fica
dispensado no caso de decretação mediante
provimento de representação pelo Tribunal de
Justiça, desde que a medida se limite a suspender
o ato impugnado (o que apenas ocorre se isso
bastar para restabelecer a normalidade). Caso
contrário, a intervenção será decretada e o
controle político será exercido.



Jurisprudência do STF sobre intervenção estadual

- As disposições do art. 35 da CF/88 consubstanciam
preceitos de observância obrigatória por parte dos
Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer
ampliações ou restrições às hipóteses de intervenção
(ADI 336). Nesse contexto, o STF suspendeu liminarmente
norma da CERJ que ressalvava a hipótese interventiva do
art. 35, I, da CF/88, “quando o inadimplemento esteja
vinculado a gestão anterior” (ADI 558 MC).



- Apenas os Estados-membros podem
intervir em municípios, não tendo a União
legitimidade para essa medida, a menos
que o município esteja localizado em
Território Federal (IF 590 QO).



- No caso de intervenção decorrente de irregularidade na
prestação de contas pelo Prefeito (art. 35, II, CF/88), é
inconstitucional a previsão contida em Constituição
Estadual de que é do Tribunal de Contas a atribuição para
requerer ao Governador do Estado a medida interventiva.
Como o julgamento das contas do Prefeito cabe à Câmara
Municipal (sendo o Tribunal de Contas um órgão auxiliar,
podendo apenas sugerir medidas a serem tomadas pela
Casa Legislativa), é dela a atribuição para requerer a
intervenção (ADI 614 MC, ADI 2631).



- Em virtude da gravidade da medida interventiva,
a Câmara Municipal, ao proceder à tomada de
contas do Prefeito, deve observar o devido
processo legal, permitindo que o Chefe do
Executivo local se manifeste sobre o parecer
emitido pelo Tribunal de Contas, antes de
representar ao Governador do Estado pela
decretação da intervenção (ADI 614 MC).



- O procedimento judicial instaurado para
viabilizar a intervenção (art. 35, IV, CF/88) tem
sempre natureza político-administrativa, motivo
pelo qual, nos termos da Súmula 637 do STF,
“não cabe recurso extraordinário contra
acórdão de tribunal de justiça que defere pedido
de intervenção estadual em município” (Pet
1.256; AI 343.461 AgR).
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