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RESUMO: 

 

Este trabalho objetiva verificar se o Supremo Tribunal Federal possui ou não 

posicionamento sedimentado sobre as normas de observância obrigatória da 

Constituição Federal nas Constituições Estaduais, quais são os temas mais recorrentes 

nos seus julgados e os princípios utilizados como fundamento dessas decisões. 

Inicialmente, há uma análise doutrinária sobre os princípios que procuram conceituar, 

estabelecer e classificar as normas de observância obrigatória. Adiante está a ampla 

pesquisa jurisprudencial sobre os temas mais recorrentes e que envolvem diretamente as 

normas de reprodução obrigatória. Por fim, foi feito um estudo doutrinário sobre os 

princípios constitucionais utilizados como principais argumentos pelos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal para definir se uma norma é ou não de reprodução 

obrigatória.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Normas de observância obrigatória. Constituições estaduais. 
Auto-organização dos Estados-membros. Simetria. Separação de Poderes. Princípio 
federativo. Princípio Republicano. 
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ABSTRACT: 

 

 This paper’s goal is to verify if the Brazilian Supreme Court has a consolidated 

position on rules of mandatory compliance established by the Federal Constitution in 

State Constitutions, what are the most recurrent issues decided and the principles used 

as basis for these decisions. Initially, there is a doctrinal analysis of the principles, 

seeking to conceptualize, classify and establish the so called rules of mandatory 

compliance. Then, there is an extensive jurisprudential research of the most recurrent 

issues that directly involve the rules of mandatory compliance. Lastly, a doctrinal study 

was done about the constitutional principles used by the ministers of  the Supreme 

Court as the main arguments to determine whether or not a rule should be of mandatory 

compliance or not.  

 

KEYWORDS: Rules of mandatory compliance. State Constitutions. Self-organization 
of States. Symmetry. Separation of Powers. Federative principle. Republican principle. 
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Introdução 

  

  

 Esse trabalho tem como objetivo verificar se o Supremo Tribunal Federal  

possui ou não posição consolidada sobre as normas de observância obrigatória da 

Constituição Federal nas Constituições Estaduais, quais são os temas recorrentes em 

suas decisões e os princípios utilizados como parâmetro dos julgados. Ademais, será 

observado se existe uma conexão entre a maneira com que a doutrina brasileira trata do 

assunto e como a Corte decide sobre essas questões. 

 

Para atingir esse objetivo será feita uma organização do tema por meio de uma 

análise das jurisprudências recentes do STF, para saber quais são as normas de 

observância obrigatória aplicadas às Cartas Estaduais e os principais argumentos 

utilizados para delimitá-las.  

 

 A Constituição Federal é formada por um conjunto de normas centrais que 

valem para o território nacional, bem como para as entidades que compõem a 

Federação. Entretanto, não são todas as normas que vinculam os Estados-membros, já 

que estes, por meio de suas Constituições locais, possuem autonomia e capacidade de 

auto-organização para exercerem a sua atividade de produção normativa que irá incidir 

em seus próprios territórios.  

 

 Contudo, embora os Estados tenham vários poderes que serão exercidos de 

forma plena, existem limitações feitas pela Constituição Federal por meio das normas 

de observância obrigatória para assegurar a Supremacia da Constituição, a unidade do 

ordenamento jurídico e o próprio equilíbrio do pacto federativo. 

  

 A principal razão que motivou a escolha desse assunto foi o fato de existirem 

poucos estudos sobre o tema devido à dificuldade de estabelecer quais são esses 

conjuntos de normas e princípios da Constituição Federal que devem, necessariamente, 

estar presentes nas Cartas Estaduais. Isso porque a Carta Magna de 1988 não indica 
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todas explicitamente, o que faz com que surjam, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, diversas classificações e nomenclaturas sobre as normas de observância 

obrigatória. Com isso, além de observar a forma pela qual o STF vem se posicionando 

sobre o tema, verificaremos também os principais argumentos presentes na doutrina. 

 

 Outra razão que deu origem a essa pesquisa é a possibilidade desse trabalho 

contribuir com as discussões acadêmicas, por ser um tema pouco desenvolvido até o 

momento, tendo em vista que não há farta bibliografia e as decisões são escassas. 

  

 Diante do cenário de imprecisão constitucional e de diversidade doutrinária 

quanto à especificação das normas de observância obrigatória, a questão de pesquisa é 

verificar se o Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo um modelo jurisprudencial 

para definir quais são as normas de observância compulsória que devem estar contidas 

nas Cartas Estaduais e se afirmativo, qual o conteúdo dessa jurisprudência. 

 

 Partindo desta questão, a monografia que segue está estruturada em três 

capítulos. O primeiro trata de mapeamento e análise doutrinária sobre as normas de 

observância obrigatória. Nele são analisados os diversos princípios que procuram 

estabelecê-las e classificá-las de acordo com o entendimento de autores brasileiros que 

se dedicaram sobre o tema, tais como José Afonso da Silva1, Raul Machado Horta2 e 

Léo Ferreira Leoncy3. Essa pesquisa bibliográfica é importante na medida em que 

demonstra os diversos tipos de classificações e nomenclaturas que existem para as 

normas de observância obrigatória, o que reforça a importância desse trabalho. 

 

 No segundo capítulo está a ampla pesquisa jurisprudencial sobre o tema. Nele é 

discutido como o Supremo vem definindo quais são as normas de observância 

obrigatória e quais são os critérios utilizados para tal. Compara-se ainda, as definições 

do STF com os critérios presentes na doutrina, observando-se se a Corte segue algum 

                                                           
1 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional  positivo. 32. Ed., São Paulo: Malheiros, 1994 
 

2 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4. ed. rev. e  atual., Belo Horizonte: Del Rey, 2003  

 
3 LEONCY, Léo Ferreira. Controle de constitucionalidade estadual: as normas de observância 
obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do Estado-membro. São Paulo: Saraiva, 2007 
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desses critérios ou se cria outros diferentes do que as correntes doutrinárias vêm 

estabelecendo. 

  

A pesquisa jurisprudencial é composta pela análise daquelas que comportam os 

temas que envolvem diretamente as normas de observância obrigatórias, tais como: 

processo legislativo, tribunal de contas, eleições indiretas, autorização do Congresso 

Nacional para viagem do Presidente da República, cláusula de sigilo no processo de 

cassação de mandato parlamentar e imunidade formal para prisão do Presidente da 

República. 

  

 Foram analisadas jurisprudências de quatro tipos de ações: Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI), Recursos Extraordinários (RE), Mandados de Segurança 

(MS) e Habeas Corpus (HC). Isso porque nelas são encontradas a maioria dos casos em 

que se discute quais são as normas de observância obrigatória nas Constituições 

Estaduais. 

  

 Além disso, selecionei os casos por meio de uma busca no site do Supremo 

Tribunal Federal apenas por acórdãos, já que estes são decisões maduras, pois são 

decididas pela maioria. Para isso, utilizei os termos anteriormente citados (por exemplo, 

processo legislativo), os termos “simetria”, “paralelismo das formas”, “princípio 

sensível”, “princípio extensível”, “princípio estabelecido”, bem como os próprios 

artigos referentes aos temas. Isso porque essas são expressões recorrentes que se 

referem ao tema. 

 

 Importante ressaltar que a pesquisa jurisprudencial foi iniciada a partir do ano 

de 2008, pois a partir deste o Supremo Tribunal Federal mostra posições mais 

sedimentadas sobre o assunto. Além disso, o objetivo é fazer uma análise recente das 

decisões da Corte visando contribuir para o trabalho acadêmico, enriquecendo a análise 

sobre o tema. 

 

No terceiro capítulo foi feita um breve estudo doutrinário sobre os princípios 

constitucionais que são utilizados como fundamento das decisões judiciais do Supremo 

Tribunal Federal. Isso para sabermos quais os principais argumentos utilizados pelos 

Ministros para justificar se uma norma é ou não de reprodução obrigatória pelos 
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Estados. Importante ressaltar que o objetivo não é esgotar a análise desses princípios 

(por não ser o objetivo do trabalho), mas apenas contextualizar os argumentos 

principiológicos que embasaram as decisões da Corte. 
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Capítulo 1 – As classificações das normas de observância 

obrigatória à luz da doutrina 

 

 

 Antes de iniciar a discussão sobre o mapeamento doutrinário é necessário fazer 

uma nota metodológica sobre a seleção da doutrina. Foram utilizadas diversas 

expressões de busca (por exemplo, “normas de observância obrigatória”, “princípio da 

simetria”, “autonomia estadual”, etc.), em diversas fontes (biblioteca Mario Henrique 

Simonsen - FGV-RJ, biblioteca da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 

biblioteca do IBMEC, etc.). Um primeiro ponto que deve ser destacado é que foram 

encontradas uma pequena quantidade de publicações que abordem especificamente o 

assunto nas Constituições Estaduais. Os autores utilizados nesse trabalho foram 

selecionados pela relevância e importância no tema e por serem os mais citados, tanto 

em trabalhos acadêmicos quanto na própria jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Realizada esta observação, segue a discussão do tema. 

 

 

1.1 Conceito de normas de observância obrigatória 

 

 O princípio federativo, forma de Estado estabelecida na Carta Magna de 1988, 

assegura autonomia à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Nas palavras de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho a Constituição atual “confere maior autonomia aos 

Estados-Membros tentando um reequilíbrio federativo”.4 Com isso, fornece aos entes 

federados uma maior capacidade para cuidar de seus próprios assuntos políticos e 

administrativos. Dessa capacidade resulta a auto-organização, autolegislação, 

autogoverno e autoadministração. 

 

 A auto-organização dos Estados está prevista no art. 25 da Constituição Federal 

de 1988 e no art. 11 do ADCT5 que prevêem a capacidade de elaboração de suas 

                                                           
4 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 29. Ed. rev. e atual, São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.58. 
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próprias Constituições. O Poder Constituinte Decorrente responsável pela criação destas 

decorre do Poder Constituinte Originário, criador da Constituição Federal. 

 

 Importante ressaltar que essa autonomia que os Estados, bem como os outros 

entes federados possuem, está diretamente relacionada a uma importante distinção 

traçada por José Afonso da Silva. Este diz que o Poder Constituinte Originário é 

soberano, enquanto o Poder Constituinte Estadual é apenas autônomo.6 

 

 A soberania consiste em uma supremacia interna e externa para cuidar dos seus 

próprios assuntos. Já a autonomia, segundo o autor, é um poder próprio dentro de um 

círculo traçado por outro. Isto implica na existência de uma zona de autodeterminação e 

desta decorre a autonomia propriamente, mas também na existência de um conjunto de 

limitações e restrições.7 

 

 Tanto a primeira quanto a segunda são fixadas pela Constituição Federal, o que 

significa dizer que os Estados têm capacidade de auto-organização por meio da 

elaboração de suas próprias Constituições, contudo estas deverão observar 

obrigatoriamente alguns princípios da Carta Magna. 

 

 Pode-se concluir que esse conjunto de limitações extraídas da própria 

Constituição Federal, de que fala José Afonso da Silva, são denominados normas de 

observância obrigatória. Em suas próprias palavras, estas são: “normas limitativas de 

um dos princípios fundamentais da ordem constitucional brasileira: a autonomia dos 

Estados”.8 

 

                                                                                                                                                                          
5Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no 
prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. 
 
6 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional  positivo. 32. Ed., São Paulo: Malheiros, 
1994, p. 610. 
 
7  SILVA, José Afonso da. Op.  cit., p. 610. 
 
8 SILVA, José Afonso da.Comentário Contextual à Constituição. Ed., São Paulo: Malheiros, p. 287. 



 

14 

 

 Raul Machado Horta se refere ao conjunto de normas de observância obrigatória 

de normas centrais e, tendo em vista o princípio fundamental da autonomia, o autor faz 

lembrar que “as normas centrais, que partem da Constituição Federal, não podem 

absorver o terreno da auto-organização do Estado-membro e devem coexistir com as 

normas constitucionais autônomas de auto-organização” 9 

 

 É importante ressaltar ainda a distinção relevante que este autor faz sobre as 

normas de reprodução obrigatórias e normas de imitação. Segundo ele: “as normas de 

reprodução decorrem de caráter compulsório da norma constitucional superior, 

enquanto a norma de imitação traduz adesão voluntária do constituinte a uma 

determinada disposição constitucional” 10. Logo, embora a terminologia seja parecida, 

não se está diante de sinônimos. 

 

 

1.2 Formas, Funções e Classificações das Normas de Observância 

Obrigatórias 

 

 As limitações à autonomia dos Estados-membros na Constituição de 1988 se 

apresentam de diversas formas, funções e classificações. 

 

 Em relação às formas, as normas de observância obrigatórias podem ser 

expressas ou implícitas. As primeiras possuem a vantagem de garantirem maior 

estabilidade e segurança quanto às limitações impostas ao Poder Constituinte 

Decorrente responsável pela elaboração das Constituições Estaduais. São exemplos 

dessas normas os artigos 27 §1°, 125 §2° e 7511 da Constituição Federal. 12 

                                                           

 
9HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4. ed. rev. e  atual., Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
Cit; p. 73 
 
10HORTA, Raul Machado. Op.cit.; p. 73 
 
11Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do 
Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos 
forem os Deputados Federais acima de doze. 
§ 1º - Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta 
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, 
licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
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 Já quanto às normas implícitas, pode-se citar como exemplo as regras de 

repartição de competências previstas na Constituição Federal. Isso porque ao determinar 

que determinadas matérias sejam de competência da União (art. 21 e 22 da CRFB/88) 

ou dos Municípios (art. 30 da CRFB/88), está havendo a exclusão dessas do âmbito de 

competência dos Estados-membros.13 

 

 Quanto às funções das normas de reprodução obrigatórias estas se dividem em 

vedatórias ou mandatórias. Segundo José Afonso da Silva, as limitações expressas é que 

se subdividem em vedatórias ou mandatórias. As primeiras, de acordo com o autor, 

proíbem o Estado de adotar atos ou procedimentos. Já as segundas determinam, 

diretamente, a observância de princípios, ou seja, a Constituição Estadual terá que 

adotá-los em seu texto. O que aproxima essas normas é o fato de que ambas diminuem a 

liberdade de auto-organização estadual inerente à forma federativa de estado.14 

  

 As classificações das normas de observância obrigatórias dizem respeito ao 

conteúdo das mesmas. Como aponta Léo Ferreira Leoncy, diversas são as 

nomenclaturas utilizadas pela doutrina, embora as definições sejam as mesmas.15 As 

categorias mais adotadas são: princípios constitucionais sensíveis; princípios 

constitucionais estabelecidos; princípios constitucionais extensíveis e normas de 

preordenação institucional. Cada uma dessas classificações será abordada 

separadamente nos itens a seguir. 

 

                                                                                                                                                                          

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a 
um único órgão. 
 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 
 
12 LEONCY, Léo Ferreira. Controle de constitucionalidade estadual: as normas de observância 
obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do Estado-membro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15. 
 
13 LEONCY, Léo Ferreira. Op.cit.; p. 16. 
 
14 SILVA, José Afonso da.Op. cit.; p. 613. 
 
15 LEONCY, Léo Ferreira. Op.cit.; p. 19. 
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1.2.1 Princípios Constitucionais sensíveis 

  

 O conjunto de princípios constitucionais sensíveis está taxativamente enumerado 

no art. 34, VII da Constituição Federal, que diz: 

  

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: 

 (...) 

 VII – assegurar a observância dos seguintes princípios 

constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e 

indireta; 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 

 A inclusão de normas na Constituição Estadual que sejam contrárias a esses 

princípios dará ensejo a uma representação do Procurador-Geral da República ao 

Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art. 36, III da Constituição Federal. Trata-

se da chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade interventiva. 

 

 A expressão princípios constitucionais sensíveis utilizada por José Afonso da 

Silva16, recebe outras denominações, tal como princípios constitucionais enumerados17 

ou princípios constitucionais de intervenção.18 

 

                                                           
16 SILVA, José Afonso da. Op.cit.; p. 611. 
 
17HORTA, Raul Machado. Op.cit.; p.70. 
 
18 LEONCY, Léo Ferreira. Op.cit.; p. 22. 
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 Segundo José Afonso da Silva, a utilização do termo “sensível” está no sentido 

desses princípios serem evidentes, claros, apontados. Outro sentido dado pelo autor é o 

de “coisa dotada de sensibilidade, que, em sendo contrariada, provoca reação”19. A 

reação seria a representação do Procurador-Geral da República que poderá resultar na 

intervenção federal nos Estados-membros. 

 

 Essas duas interpretações do referido autor para a utilização da expressão 

“sensíveis” sofrem críticas. De acordo com Léo Ferreira Leoncy, não são apenas os 

princípios elencados no art. 34 da Constituição Federal de 1988 que são claramente 

mostrados na mesma. De outra forma, outros princípios quando são violados também 

provocam reação. O mecanismo de reação seria a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

assim como outros instrumentos do controle abstrato de normas.20 

 

 Além disso, a doutrina sobre as limitações ao poder constituinte estadual, na 

visão de Sérgio Ferrari, é excessivamente impregnada pelo instituto da intervenção 

federal e seus princípios. Para o autor, as causas de intervenção federal fornecem um 

auxílio na identificação das normas de reprodução obrigatória pelas Constituições 

Estaduais, entretanto, esta circunstância não pode ser superestimada. Com isso, deve-se 

pesquisar na Constituição Federal quais são as normas que de fato limitam a 

criatividade do constituinte na elaboração da Constituição do Estado-membro.21 

 

 

1.2.2 Princípios Constitucionais Extensíveis 

 

 Os princípios constitucionais extensíveis são formados por normas de 

organização da União, cuja aplicação se estende aos Estados. Para José Afonso da 

Silva22, em prestígio ao federalismo, a Constituição Federal atual praticamente os 

                                                           

 
19 SILVA, José Afonso da. Op.cit.;  p. 612. 
 
20 LEONCY, Léo Ferreira. Op.cit.; p. 21. 
 
21 FERRARI, Sérgio. Constituição Estadual e Federação. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2003, p. 142. 
 
22SILVA, José Afonso da.Op.cit.;  p. 611-612. 
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eliminou de seu texto. Alguns exemplos que ainda restam estão presentes nos artigos 

28, 75 e 93, V da CRFB/88.23 

  

 Importante ressaltar que, embora esses princípios estejam em extinção, existem 

normas constitucionais voltadas diretamente e apenas para a organização da União, mas 

que são consideradas implicitamente aplicáveis aos Estados-membros. A identificação 

dessas normas implícitas tem sido viabilizada pelo Supremo Tribunal Federal, na sua 

importante tarefa de interpretar o texto constitucional.24 

 

 

1.2.3 Princípios Constitucionais Estabelecidos 

 

 Os princípios constitucionais estabelecidos são formados por normas da 

Constituição Federal que estabelecem, previamente, regras e normas que irão limitar a 

atividade do poder constituinte estadual. Estas revelam o regime normativo que será 

adotado em algumas matérias nas Cartas Estaduais e demandam pesquisa no texto da 

CRFB/88. 

 

 Na opinião de Raul Machado Horta, os princípios estabelecidos estão previstos 

nas normas da Constituição Federal que versam sobre sistema tributário, repartição de 

                                                           

 
23Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, 
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em 
segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse 
ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. 
 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 
 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 
     V – o subsídio dos Ministros dos TribunaisSuperiores corresponderá a noventa e cinco por cento do 
subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais 
magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas 
categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez 
por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos 
Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º. 
 
24 LEONCY, Léo Ferreira. Op.cit.; p. 24. 
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competências, organização dos Poderes, direitos políticos, nacionalidade, direitos e 

garantias individuais, direitos sociais, ordem econômica, educação, família e cultura. 

Desse imenso rol de matérias, pode-se concluir que quanto mais expansiva for uma 

Constituição, maior será o campo de pesquisa dos princípios estabelecidos e vice-

versa.25 

 

 José Afonso da Silva tenta demonstrar alguns desses princípios, utilizando-se 

das classificações das formas e funções das normas de observância obrigatórias. Para 

ele, alguns princípios estabelecidos geram limitações expressas, outros, limitações 

implícitas e, ainda, limitações decorrentes.26 

 

 As limitações expressas podem ser vedatórias ou mandatórias. As primeiras 

geram proibições aos Estados-membros, como por exemplo, os artigos 19 e 150 da 

CRFB/8827. Já as segundas, determinam alguns princípios que deverão ser adotados nas 

Cartas Estaduais, tais como os princípios da Administração Pública.  Neste caso, deve-

se transcrever a essência dos artigos 37 e 41 da Constituição Federal28. 

 

 As limitações implícitas também se subdividem em vedatórias e mandatórias. As 

primeiras podem ter como exemplo as regras de repartição de competências, ou seja, 

quando a Constituição Federal estabelece as competências privativas dos Municípios 

(art. 30 da CRFB/88), ela está excluindo a atuação dos Estados nessas matérias. Nas 

palavras do autor: “Por princípio, a indicação de regras de competência, ainda que 

                                                           
25HORTA, Raul Machado. Op.cit.; p.70. 
 
 
26 SILVA, José Afonso da.Op.cit.;  p. 613-615. 
 
 
27Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
 
28Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 
 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 
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positivamente, envolve limitação da capacidade organizatória dos Estados, pois se trata 

de regrar o comportamento do Constituinte Estadual”.29 

 

 Um exemplo de limitações implícitas mandatórias é a necessidade de o Poder 

Constituinte Estadual respeitar o princípio da divisão de poderes, previsto no art. 2º da 

CRFB/8830. O autor entende também, que aqui se enquadram os artigos 27 e 28 (v. nota 

11 e 23) da Constituição Federal, entretanto, as mesmas também são chamadas de 

normas de preordenação institucional.31 

 

 As limitações decorrentes, como a própria nomenclatura indica, são aquelas que 

decorrem dos princípios do sistema constitucional adotado, tal como o princípio 

federativo. Dele decorre a ideia de igualdade dos Estados do ponto de vista da sua 

organização legal e constitucional, ou seja, nenhum privilégio será concedido apenas a 

alguns Estados, mas sim para todos. 

 

 

1.2.4 Normas de preordenação institucional 

 

 As normas de preordenação institucional são aquelas previstas na Constituição 

Federal que irão definir a estrutura dos órgãos estaduais. Nessa estrutura estão previstos 

os Poderes do Estado-membro (Legislativo, Executivo e Judiciário), membros desses 

poderes ou outras instituições estaduais. 

 

 De acordo com Raul Machado Horta estas são normas centrais que “evoluíram 

de um mínimo na Constituição de 1891, para alcançar substancial volume de 

preordenação do Estado-membro, a partir do novo federalismo brasileiro, inaugurado 

com a Constituição de 1934”.32 

 

                                                           

 
29 SILVA, José Afonso da.Op. cit., p. 615. 
 
30Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
31 SILVA, José Afonso da.Op.cit.,p. 615. 
 
32HORTA, Raul Machado. Op. cit., p. 70. 
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 A Constituição de 1981 não tratava da organização dos Estados-membros, ou 

seja, eles tinham ampla autonomia constitucional e legislativa. Após 1934, as normas de 

preordenação passaram a se referir à organização da Justiça nos Estados, para que esta 

pudesse ter tratamento homogêneo em todos eles.  

 

 A Constituição atual mantém essas normas que tratam mais especificamente, 

dentre outras matérias, sobre critérios de acesso aos Tribunais de segunda instância, 

ingresso na carreira, composição do quinto de qualquer Tribunal e justiça militar 

estadual. 

 

 

1.3 Nova proposta de Classificação 

 

 Sérgio Ferrari propõe uma nova classificação das normas de observância 

obrigatórias, contudo, lembra que esta não se propõe a negar ou substituir as anteriores. 

Para o autor, as limitações ao poder constituinte decorrente dos Estados-membros 

podem ser formais ou materiais. As primeiras dizem respeito ao processo de elaboração 

da constituição estadual: prazos, forma de convocação, composição da assembleia etc. 

Sobre essas o seu conceito não difere do da doutrina tradicional, logo seu estudo 

concentra-se na organização das limitações materiais.33 

 

As limitações materiais iniciam-se pelos princípios da Constituição Federal em 

conformidade com o previsto no art. 25 da Carta Magna (v. nota 5). Na opinião de 

Sérgio Ferrari, é desnecessária a reprodução desses princípios pelas Constituições 

Estaduais, já que eles impõem-se de qualquer forma sobre a organização dos Estados-

membros. Três são as espécies de princípios constitucionais que devem ser observados: 

fundamentais, gerais e setoriais.  

 

Essa classificação é a adotada por Luís Roberto Barroso. Para o autor, princípios 

fundamentais são aqueles que contêm as decisões políticas estruturais do Estado, tais 

como: princípio republicano, federativo, presidencialista etc. Já os princípios gerais são 

aqueles que irradiam sobre toda a ordem jurídica como desdobramentos dos princípios 
                                                           

 
33 FERRARI, Sérgio. Op. cit., p. 143 
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fundamentais. Nessa espécie enquadram-se os princípios do acesso judiciário, da 

irretroatividade das leis e o princípio da legalidade. Setoriais, são os princípios que se 

dirigem a um campo específico de normas voltadas a um determinado tema da 

Constituição. Algumas áreas de atuação que conteriam seus próprios princípios são, por 

exemplo: tributação e orçamento, ordem econômica e administração pública.34 

 

Outra forma de limitação material são as regras dirigidas indistintamente ao 

Estado-membro e a pelo menos mais uma espécie de ente federativo (União, Distrito 

Federal ou Municípios). Como exemplo, pode-se citar os arts. 37 e 75 ambos da 

Constituição Federal (v. nota 23 e 28). O primeiro prevê a aplicação de diversos 

princípios da Administração Pública a todos os entes federados. Já o segundo diz 

respeito às regras estatuídas para o controle externo no âmbito da União, as quais são 

aplicáveis aos demais entes federativos. Importante notar que o parágrafo único desse 

artigo prevê a obrigatoriedade das Constituições Estaduais de disporem sobre o Tribunal 

de Contas. De acordo com o estudo do autor, esse art. 75 comporta um dos temas de 

maior uniformidade das Constituições Estaduais. Estas, em sua maioria, transcreveram, 

de forma fiel, os dispositivos federais sobre as competências dos tribunais de contas.35 

 

Sérgio Ferrari aponta ainda outra limitação material, qual sejam as regras 

dirigidas especificamente à organização dos Estados-membros. Estas são as contidas, 

por exemplo, nos arts. 27, 28 (v. nota 11 e 23) e 12636 da Constituição Federal.  

 

A quarta espécie de limitação material são as regras de organização da União 

extensíveis, de forma simétrica, à organização dos Estados-membros. De acordo com o 

autor, essas são regras acolhidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sob a 

vigência da Constituição de 1988. São apontados como exemplos os arts. 50 e 51 

(exceto o inciso V) e 165, todos da Carta Magna37. Tanto a doutrina quanto a 

                                                           
34 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. rev. e  atual., São Paulo: Saraiva, 2004. Cit; p. 374-
376. 
 
35  FERRARI, Sérgio. Op. cit., p. 163. 
 
36Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 
 
37Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
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jurisprudência entendem que tais normas são expressão do princípio da separação dos 

poderes e, por isso, a sua aplicação aos Estados-membros e Municípios é necessária.  

 

A última espécie de limitação material compreende as normas da Constituição 

Federal limitadora da autonomia dos Estados-membros. Os exemplos citados pelo autor 

dessa categoria são os arts. 21 e 22 que estabelecem a competência da União, bem como 

o art. 30 que trata das competências dos Municípios38. Da leitura o caput desses artigos, 

extrai-se a ideia de que os Estados-membros não poderão tratar desses assuntos. Trata-

se, portanto, de normas que, indiretamente, limitam a capacidade de auto-organização 

dos Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 
 
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: (...) 
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...) 
 
38Art. 21. Compete à União: (...) 
 
  Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 
 
  Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 
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Capítulo 2 – Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal 

 

 

2.1 Metodologia da Análise Jurisprudencial 

 

 A coleta de jurisprudências foi feita no site do Supremo Tribunal Federal, na 

parte de pesquisa jurisprudencial e no espaço destinado a informativos. Nestes, os 

documentos foram procurados por decisões do plenário e com diversos termos de busca, 

tais como: art. 81, art.83, princípio da simetria etc. Antes de iniciar a análise do mérito 

das decisões, em cada tópico há uma nota metodológica específica sobre a seleção das 

mesmas. 

 

 Além disso, a busca foi feita entre o período de janeiro de 2008 até outubro de 

2012. O intuito da escolha desse marco temporal é mostrar como o STF está decidindo 

sobre normas de observância obrigatória nas Constituições Estaduais atualmente. Sobre 

cada documento encontrado que guardou pertinência com o assunto, foi feita uma 

análise que levou em consideração se a decisão foi unânime ou não (nesse caso, quais 

foram os votos vencidos) e se foram citados precedentes. Essa análise é necessária para 

mostrar quão consolidado ou não estão esses temas na Corte. Esses dados estarão 

presentes no anexo I ao final desse trabalho. Entretanto, alguns temas tiveram apenas 

uma decisão recente encontrada e, por isso, na própria nota metodológica já estará 

presente esse estudo. 

 

  

2.2 Seleção dos Temas 

 

 A pesquisa jurisprudencial buscou mapear alguns temas que envolvem 

especificamente as normas de observância obrigatória nas Constituições Estaduais. 

Como já enfatizado na introdução, foram selecionados apenas aqueles que são mais 

recorrentes na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de: 
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processo legislativo, tribunal de contas, eleições indiretas, autorização do Congresso 

Nacional para viagem do Presidente da República, imunidade formal para a prisão do 

Presidente e cláusula de sigilo no processo de cassação de mandato parlamentar. 

  

Importante ressaltar que dentro de cada tema amplo, foram analisados assuntos 

específicos. No caso das decisões sobre Tribunal de Contas, por exemplo, foram 

estudados alguns temas mais específicos e que surgiram na coleta de dados no site do 

Supremo Tribunal Federal, tais como: competência, composição, etc. 

 

 

2.2.1 Processo legislativo 

 
 Com relação ao Processo Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, de 2008 a 

2012, vem, em regra, consolidando o entendimento de que o modelo previsto da 

Constituição Federal deve ser compulsoriamente observado pelas Constituições e leis 

estaduais, em virtude da aplicação do princípio da simetria. Dessa forma, o constituinte 

estadual não poderia, em regra, inovar nessa área, sob pena de declaração de 

inconstitucionalidade formal. 

 

 O tema processo legislativo abrange, no presente trabalho, os tópicos suscitados 

nos últimos cinco anos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionados 

com a aplicação do princípio da simetria. São eles: iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo; matérias de iniciativa do poder 

executivo reguladas por emendas constitucionais propostas por parlamentares; emendas 

parlamentares em projetos de iniciativa do Poder Executivo e exigência de lei 

complementar em situação em relação à qual a Constituição Federal de 1988 reclama lei 

ordinária. 

 

 Ao fazer a busca sobre o tema “processo legislativo” fiz uma análise do 

período entre 01/01/2008 até 01/08/2012 (data em que realizei a pesquisa). O termo de 

pesquisa foi “Art. 61 § 1°”, pois com esse obtive um maior número de decisões 

específicas sobre esse tema. A análise foi apenas por decisões do plenário, pois estas 

demonstram um entendimento mais consolidado de todo o STF. 53 (cinquenta e três) 

documentos foram encontrados, dentre os quais apenas 29 (vinte e nove) tratam 
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exatamente desse assunto. Todas essas decisões citam precedentes. Um estudo que 

avalia cada uma dessas jurisprudências para saber se a decisão foi unânime ou não 

(nesse caso, quais foram os votos vencidos) encontra-se no anexo I. 

 

 O principal argumento que sustenta a aplicação do princípio da simetria nos 

assuntos acima citados diz respeito ao princípio da separação de poderes previsto no 

Art. 2º da Constituição Federal de 1988. Isso porque os casos que serão debatidos no 

próximo tópico demonstraram, na maioria das vezes, a presença de usurpação de 

competência na iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo 

legislativo, por exemplo. 

 

 

2.2.1.1 Iniciativa privativa do Chefe do Executivo para instaurar o 

processo legislativo 

 

 Na Constituição Federal de 1988, alguns projetos de lei são privativos do Chefe 

do Poder Executivo, que no âmbito federal é destinado ao Presidente da República. 

Essas matérias estão previstas no art. 61 § 1º incisos I e II: 

 

Art. 61 § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 
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 d) organização do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

 

 Essa cláusula de reserva prevista no artigo mencionado é considerada, em regra, 

pelo Supremo Tribunal Federal como uma norma de observância compulsória pelos 

Estados-membros, excepcionando o princípio geral da legitimação concorrente para o 

processo de formação de leis com base no caput do art. 61 da CRFB/88. 

 

 O fundamento para tal entendimento está pautado no princípio da separação de 

poderes, isso porque ao possibilitar que outro órgão diferente do Chefe do Executivo 

possa deflagrar o processo legislativo sobre as matérias do art. 61 § 1º estar-se-á diante 

de uma usurpação de competência. Ou seja, um órgão do legislativo, por exemplo, 

estará exercendo atividade típica e privativa de um órgão do executivo, ferindo a divisão 

clássica das funções. 

  

 Na ADI 3.930/RO39, o Ministro Ricardo Lewandowski desenvolveu a teoria da 

separação de poderes e, por isso, esta servirá de paradigma para os temas que são 

fundamentados nessa teoria. De acordo com o relator, o escopo da divisão dos poderes 

não é apenas impedir o surgimento de governos autocráticos, mas de racionalizar o 

funcionamento do Estado.  

 

 Segundo o Ministro “o intuito da engenharia política da separação de poderes é, 

justamente, buscar um equilíbrio político entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

                                                           
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 3.930. Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal 
Pleno, julgado em 16/09/2009, DJ 23/10/2009. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=604553. Acessado em: 01/08/2012. 
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E esse equilíbrio pode ser sintetizado em uma divisão clara e incisiva das atribuições 

conferidas a cada um dos poderes pelo ordenamento institucional”. 

 

 A Constituição estabeleceu artigos que fornecem atribuições específicas a cada 

poder (executivo, legislativo e judiciário), como fez, por exemplo, no art. 61 § 1º da 

CRFB/88. Logo, qualquer dispositivo criado por um poder diverso do previsto, tanto na 

esfera federal quanto na estadual, será considerado inconstitucional. 

 

 A aplicação dessa fundamentação no plano dos Estados e Municípios existe, 

segundo Lewandowski, pois o regime presidencialista prevalece não apenas no plano 

governamental da União, mas em todos os outros níveis político-administrativos, o que 

inclui tanto Estados quanto Municípios. Dessa forma, a Constituição Federal é quem 

dita as normas que regem a relação entre os poderes federal, estadual e municipal. 

Trata-se, portanto, da materialização do princípio da simetria. 

 

 Outro argumento utilizado pelo corte para fundamentar a aplicação do princípio 

da simetria à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para instaurar o processo 

legislativo está previsto na ADI 2.944/PR40 que teve como relatora a Ministra Cármen 

Lúcia e no precedente citado nessa decisão que foi a ADI 1.59441, que teve como relator 

o Ministro Eros Grau. 

  

Na ADI 2.944/PR, a Ministra  Carmén Lúcia retira a sua fundamentação a partir 

da interpretação do art. 25 da CRFB/88: 

 

 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

                                                           
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2.944. Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 
julgado em 30/06/2011, DJ 19/09/2011. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627565. Acessado em: 
01/08/2012. 
 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 1.594. Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, 
julgado em 04/06/2008, DJ 22/08/2008. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=542875. Acessado em: 
01/08/2012. 
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Da leitura do artigo a relatora entende que o Brasil adota o princípio da simetria 

do modelo federal nos Estados-membros com relação às matérias referentes aos 

princípios constitucionais. Tendo em vista que a cláusula de reserva de iniciativa é 

decorrência do princípio da separação de poderes, esta seria, portanto, uma norma de 

observância obrigatória para Estados e Municípios. 

 

Esse entendimento também é compartilhado no julgamento da ADI 1594. Para o 

Ministro Eros Grau: “A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a 

capacidade de auto-organização e de autogoverno --- artigo 25, caput ---, impõe a 

obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo 

legislativo”. 

 

 Logo, é exatamente por prevalecer esse entendimento que o art. 61 § 1º da 

CRFB/88 deve ser obedecido pelos Estados-membros. 

 

 

2.2.1.2 Emendas constitucionais sobre matérias de iniciativa do Poder 

Executivo 

 

 Além do desenvolvimento da teoria da separação de poderes, a ADI 3.930/RO 

traz o consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade 

de o poder legislativo tratar sobre as matérias do art. 61 § 1º da CRFB/88 por meio de 

emendas constitucionais. 

 

 Nesse caso, a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia editou uma 

Emenda Constitucional (56/2007) sobre provimento de cargo de Oficiais Combatentes 

dos Militares do Estado que deu origem ao art. 148-A da Constituição Estadual42 e ao 

                                                           
42  Art. 148-A. O acesso ao Quadro de Oficiais Combatentes dos Militares do Estado dar-se-á por 
concurso público de provas e títulos, com oportunidades iguais entre civil e militar, vedado o concurso 
especial para oficiais das forças armadas. 
       Parágrafo único – Os Militares do Estado serão formados preferencialmente pela própria instituição 
militar a que pertence, admitindo-se apenas a formação em outra instituição como forma de intercâmbio, 
não podendo exceder a 10% (dez por cento) dos formando a cada concurso público. 
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art. 45, parágrafo único, das Disposições Constitucionais Transitórias43. A referida 

emenda fere o art. 61 § 1º inciso II alínea “a” da CRFB/88 que prevê que são de 

iniciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre: “criação de cargos, 

funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração”. 

 

 O argumento contrário a declaração de inconstitucionalidade é a de que a 

iniciativa exigida se refere a leis e não a emendas constitucionais. Entretanto, segundo o 

Ministro relator Ricardo Lewandowski “qualquer dispositivo que ingresse nessa seara, 

que tenha origem no Legislativo, ainda que apresente hierarquia constitucional, 

como no caso em apreço, afigura-se inconstitucional”. (grifos nossos) 

  

 Para fortalecer seu argumento, o julgador citou um precedente (ADI 766/RS44) 

no qual o Ministro Joaquim Barbosa aduz que “se a iniciativa de certas leis é restrita ao 

Executivo, a Assembleia Legislativa não pode, nem mesmo aprovando emendas 

constitucionais, violá-la”. (grifos nossos) 

 

 Para embasar a sua decisão de julgar procedente a ação direta para declarar a 

inconstitucionalidade da emenda constitucional 56/2007, Ricardo Lewandowski 

assegurou que o posicionamento da Corte não foi alterado após o advento da Carta de 

1988 ao citar alguns exemplos de Ações Diretas de Constitucionalidade julgadas depois 

de 1988. 

 

 

                                                           

 
43   Art. 2°. Fica acrescentado o artigo 45 às Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte 
redação: 
 
        Art. 45. O concurso para acesso ao Quadro de Oficial Combatente de Militar do Estado que não 
tenho observado o princípio constitucional da igualdade de oportunidade entre civil e militar e que ainda 
não tenham iniciado o Curso de Formação de Oficiais será anulado, ficando desde logo válidas as 
inscrições já realizadas. 
       Parágrafo único – Em nível de transição, far-se-á um único concurso aproveitando Oficiais das 
Forças Armadas e militares do Estado com mais de um ano de efetivo serviço nas Corporações. 
 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 766. Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, 
julgado em 11/11/1998, DJ 11/12/1998. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266525. Acessado em: 02/08/2012. 
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2.2.1.3 Emendas parlamentares em projetos de iniciativa do poder 

executivo 

  

 A ADI 2.944/ PR mostra, fundamentadamente, o entendimento que prevalece no 

STF a respeito do disposto no art. 61 § 1º e também sobre o art. 63 inciso I da CRFB 

que diz: 

 

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º; 

 
 Essa ação foi ajuizada pelo Governador do Estado do Paraná com o objetivo de 

questionar a constitucionalidade dos arts. 9° (que se reportou ao art. 7° da Lei n° 

11.071/1995) e 10 da Lei paranaense n° 13.667/2002 45, pois os mesmos teriam 

afrontado o art. 61 § 1° e 63, inciso I da Constituição Federal.  Isso porque os artigos 

foram inseridos por meio de emenda do Legislativo e dizem respeito à remuneração de 

servidores públicos e geram aumento de despesa sem previsão orçamentária. 

  

 Os membros das Assembleias Legislativas têm competência para emendar 

projetos de leis iniciados por Chefes do Executivo, entretanto essas emendas devem 

estar de acordo com os limites previstos em normas de observância obrigatória.  

                                                           
45 Art. 9°. Aos ocupantes de cargos públicos com carreira definida pela Lei n° 11.864, de 31 de outubro 
de 1997, não se aplica o disposto no art. 7º da Lei nº 11.071, de 22 de março de 1995. 
 
    Art. 7º da Lei n° 11.071/1995. Para fins do inciso XI do artigo 27 da Constituição Estadual e art. 1° da 
Lei n° 10.331, de 9 de junho de 1993, o limite máximo a ser pago aos servidores do Estado poderá 
exceder a 20 (vinte) vezes o menor vencimento básico do Quadro Geral do Estado para uma jornada de 
40 (quarenta) horas semanais, excluídos o adicional por tempo de serviço até o limite de 35% e as 
vantagens decorrentes do cargo em comissão. 
 
    Art. 10. Fica instituído o Plano de Carreira dos Servidores Públicos, regidos pelas Leis Federais 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966 e 4.076, de 23 de junho de 1962, com modificações posteriores, lotados na 
Secretaria dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. 
   § 1° Os atuais servidores ativos e inativos, portadores de diplomas de nível superior definidos neste 
artigo, serão enquadrados neste Plano de Carreira. 
   § 2° O Chefe do Poder Executivo procederá o enquadramento dos servidores definidos neste artigo, 
assim como, definirá a Tabela de Vencimento do referido Plano de Carreira. 
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 Segundo a Ministra Cármen Lucia, tanto o art. 61 § 1°, quanto o Art. 63, inciso I 

da CRFB/88 são normas de observância obrigatória. Logo, para que as emendas sejam 

legítimas elas deverão necessariamente guardar pertinência (afinidade lógica) com a 

matéria tratada no projeto de lei iniciado pelo Poder Executivo, sob pena de exercício de 

poder de iniciativa paralela. Esta significa invasão no âmbito das funções do Poder 

Executivo, o que configura ofensa ao princípio da separação dos poderes 

consubstanciado no art. 2° da Constituição Federal. 

  

 Além da limitação para que não haja modificação dos interesses contidos no 

projeto de lei pelas emendas parlamentares, elas também deverão observar a restrição 

imposta no próprio art. 63, inciso II, da Constituição da República, qual seja, não 

importarem aumento da despesa prevista no projeto de lei. 

 

 Tendo em vista esses argumentos que são reiterados no Supremo Tribunal 

Federal, a Ministra Relatora julgou procedente a ação declaratória de 

inconstitucionalidade, já que a emenda parlamentar, no caso em questão, desfigurou o 

projeto inicial do Chefe do Executivo. 

 

 

2.2.1.4 Exigência de lei complementar em situação em relação à qual a 

Constituição Federal reclama lei ordinária 

 
 Sobre esse tema merece atenção a ADI 2.872/PI46, já que ela traz importantes 

argumentos favoráveis e contrários ao uso do princípio da simetria. Dessa forma, será 

necessário analisar não apenas o voto do relator, mas também os votos contrários. 

 

 Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador 

do Estado do Piauí a qual objetivou que o STF declarasse inconstitucionais os incisos 

III, VII, VIII, IX e X e o parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do 

                                                           
46BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2.872. Relator(a):  Min. Eros Grau, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. RicardoLewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJ 05/09/2011. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626961. Acessado em: 
02/08/2012. 
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Piauí47.  Essa regra exige edição de lei complementar para uma situação em que a 

Constituição Federal prevê lei ordinária. 

 

 Entende o Governador que o constituinte estadual violou o princípio da simetria, 

pois não legislou de acordo com o previsto no processo legislativo federal, considerando 

que esse é composto inteiramente de normas de observância obrigatória para os 

Estados-membros. 

 

 O Relator Eros Grau entendeu, assim como na ADI 1.594 anteriormente citada, 

que: “a Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-

organização e de autogoverno, impõe a obrigatória observância de vários princípios, 

entre os quais o pertinente ao processo legislativo”. Desta forma, para ele a Constituição 

Estadual não pode exigir lei complementar em relação a matérias que a Constituição 

Federal prevê regulação por meio de lei ordinária. Logo, por ferir o princípio da 

simetria, o Ministro manteve o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal e 

declarou a norma estadual inconstitucional. 

 

 Contudo, esse não foi o entendimento do juiz Menezes Direito no seu voto-vista.  

O seu voto começa ressaltando que, no caso em questão, o princípio da simetria está 

sendo aplicado considerando a natureza da espécie normativa e não com relação à 

iniciativa privativa para iniciar o processo legislativo do Chefe do Executivo (art. 61 § 

1° da CRFB/88). 

 

 Para ele, o princípio da simetria deve comportar modulação. Este só deverá ser 

aplicado quando as normas criadas pelos Estados-membros divergirem das regras da 

Constituição Federal apenas em pontos que configuram violação de direito público 

voltado para a realização da organização estatal ou do ideal social. 

 

                                                           
47  Art. 77. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
     Parágrafo único – São leis complementares: 
     (...) 
     III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e dos Servidores Militares; 
     (...) 
     VII – a Lei Orgânica do Magistério Público do Estado; 
     VIII – Lei Orgânica da Administração Pública; 
      IX – o Estatuto da Polícia Civil; 
      X – o Estatuto Administrativo do Fisco Estadual 
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 Com isso, é possível a aplicação da simetria nos diversos casos sobre usurpação 

da iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar a produção legislativa. Isso 

porque nas palavras do Ministro “nestes casos existe, sem dúvidas, uma questão 

fundamental para organização do estado, qual seja, a necessidade de preservar-se 

indissolúvel na federação o princípio basilar da separação de poderes”. 

 

 Restringir desmedidamente as liberdades estaduais por interpretações restritivas, 

segundo o Ministro, aproxima o federalismo estatal de um estado unitário. Isso seria 

algo próprio de regimes autoritários que desprezam as diversidades regionais. 

 

 No caso em questão, fica claro para Menezes Direito que não é razoável que o 

princípio da simetria inviabilize a escolha do constituinte estadual sobre as espécies 

normativas disponíveis na Constituição Federal. Isso porque essa opção não ataca a 

organização nacional, nem viola um princípio sensível do Estado brasileiro. Logo, 

entendeu que a norma constitucional é constitucional. 

 

 No mesmo sentido é o voto da Ministra Cármen Lúcia. O seu argumento está 

baseado no art.25 da CRFB/88 que prevê que os Estados devem elaborar e organizar 

suas Constituições de acordo com os princípios da Constituição Federal. Para ela, o 

presente caso trata de processo legislativo e processo é regra, não princípio. Desta 

forma, os constituintes estaduais possuem liberdade para adotar diferentes espécies 

normativas, portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma prevista na 

Constituição do Piauí. 

 

 

2.2.1.5 Medidas Provisórias 

 

O julgado do Supremo Tribunal Federal mais recente, até a conclusão desse 

trabalho,  que discute se as medidas provisórias são normas de observância obrigatória 

ou não é do ano de 2006. Trata-se da ADI 2391/SC48 que tem como relatora a Ministra 

Ellen Gracie. 

                                                           
48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2.391. Relator(a): Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/08/2006, DJ 16/03/2007. Disponível 
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 Nesse caso, a ADI foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores com o objetivo 

de declarar a inconstitucionalidade do art. 51 e parágrafos da Constituição Estadual de 

Santa Catarina49. Este confere o poder de editar medidas provisórias ao Chefe do Poder 

Executivo Estadual.  

 

 O requerente alegou que as medidas provisórias são uma exceção ao princípio da 

separação de poderes e que, por isso, devem ser interpretadas de maneira restritiva. 

Logo, estas seriam exclusivas do Presidente da República e não poderiam existir no 

âmbito estadual e municipal. 

 

 No seu voto, a relatora acompanhou o entendimento majoritário da Corte em 

julgados anteriores de que a instauração de medidas provisórias pelo Estado-membro é 

possível, desde que observados dois requisitos. O primeiro requer a compatibilidade das 

medidas provisórias com os princípios e as limitações impostas pelo modelo federal. Já 

o segundo requisito diz respeito à necessidade de que haja previsão expressa nas 

Constituições Estaduais para a edição de medidas provisórias pelo Governador. 

 

 A Ministra Ellen Gracie acrescentou, ainda, que a Constituição Federal faz uma 

significativa indicação quanto à possibilidade de medidas provisórias estaduais no art. 

25 § 2º da Constituição Federal que diz: “cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a 

edição de medida provisória para a sua regulamentação”. (grifos nossos) 

 

 Com base nesses argumentos, a relatora concluiu pela constitucionalidade da 

adoção de medida provisória pelos Estados se houver previsão na Carta Estadual e nos 

                                                                                                                                                                          

em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409746. Acessado em: 
02/08/2012. 
 
49Art.51. Em caso de relevância e urgência, o Governador doEstado poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendosubmetê-las de imediato a Assembléia Legislativa, que, estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. 
     § 1º - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no 
prazo de trinta dias a partir de sua publicação, devendo a AssembléiaLegislativadisciplinar as relações 
jurídicas delas decorrentes. 
     § 2 º - É vedada a edição de medida provisória sobre matériaque não possa ser objeto de lei delegada. 
     § 3º- É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória não deliberada ou 
rejeitada pelaAssembléia Legislativa. 
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mesmos moldes da Constituição Federal, tendo em vista a aplicação do princípio da 

simetria no que se refere ao processo legislativo federal. 

 

 Em seu voto vista, a Ministra Cármen Lúcia acompanhou o voto da relatora 

também com base no art. 25 § 2º da CRFB/88. Para ela, a referência explícita a 

proibição do uso da medida provisória pelos Estados em um caso específico deixa claro 

que para outros temas é possível adotar essa providência normativa. 

 

 Já o Ministro Carlos Britto discorda da posição majoritária do STF. Segundo ele, 

as medidas provisórias esmaecem o princípio da separação de poderes, pois fazem do 

Poder Executivo um órgão de aplicação de uma norma, com força de lei, editado por ele 

mesmo. Ou seja, o Executivo está, nesse caso, exercendo função típica (executar), mas 

também uma função atípica, qual seja, a de legislar. Isto, de acordo com o julgador, 

estaria “fugindo daquela pureza do princípio da separação de que a cada Poder 

corresponde a função que lhe empresta o nome: ao Poder Legislativo, a função 

legislativa; ao Poder Executivo, a função executiva etc”. 

 

 Dessa forma, entendeu que as medidas provisórias são excepcionais e devem ser, 

por isso, interpretadas restritivamente. Portanto, para a sua extensão a Estados e 

Municípios deveria existir previsão explícita na Constituição Federal e como não existe 

entende que o art. 51 e parágrafos da referida Constituição Estadual são 

inconstitucionais. 

 

 

2.2.2 Tribunal de Contas  

 

 Os temas referentes à Tribunal de Contas também estão, de forma geral, 

pacificados no Supremo Tribunal Federal como sendo normas de observância 

obrigatória para os Estados-membros. Esse também é o entendimento de José Afonso da 

Silva ao considerar a matéria um princípio constitucional sensível. Isso porque, com 

suas palavras: “O princípio da prestação de Contas atrai a observância dos princípios 
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referentes ao sistema de controle externo e de controle interno a serem induzidos dos 

preceitos dos arts. 70 a 75”50. 

 

 Com relação a esse assunto, o STF se manifestou nos últimos cincos anos sobre: 

Ministério Público Especial e Ministério Público Comum; a composição de livre 

escolha pelo Governador e a competência dos Tribunais de Contas dos Estados. 

 

 Entre janeiro de 2008 e agosto de 2012, quatro julgados foram encontrados pelo 

termo “tribunal de contas e simetria” e apenas três guardam relação com o tema 

proposto. Todos eles se reportam a outros precedentes mais antigos do STF e todos os 

julgados são unânimes, o que demonstra haver um entendimento já consolidado.  

  

 Nesses casos, o fundamento para aplicação do princípio da simetria está no 

próprio art. 75 da Constituição Federal que prevê expressamente que o mesmo é uma 

norma de reprodução obrigatória. 

 
 
2.2.2.1 Ministério Público Especial e Ministério Público Comum 
 
 
 A ADI 330751 que teve como relatora a Ministra Cármen Lúcia tratou sobre o 

art. 106 inciso VIII da Constituição do Estado do Mato Grosso e da Lei Complementar 

n° 27/1993 no seu art. 16 § 1° inciso III52. Estas estabelecem que o Ministério Público 

Estadual irá preencher o corpo funcional do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

                                                           
50 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional  positivo. 32. Ed., São Paulo: Malheiros, 
1994, Cit. p. 612. 
 
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 3.307. Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 
julgado em 02/02/2009, DJ 29/05/2009. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=594658. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
52Art.16. As Procuradorias de Justiça são órgãos da administração do Ministério Público, com cargos de 
Procurador deJustiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funçõesque lhe forem 
cometidas por esta lei. 
 §1º - Ficam criadas, inicialmente, quatro Procuradorias deJustiça, assim discriminadas: 
(...) 
III - Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas. 
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 Segundo a Assembleia Legislativa do Mato Grosso não existia ofensa nenhuma 

à Constituição Federal, tendo em vista que o Ministério Público é uno e indivisível e, 

dessa forma, não havia necessidade de criação de um Ministério Público Especial. 

Entretanto, este não foi o entendimento adotado pelo STF nesse julgado e em outros. 

 

 De acordo com a relatora “a consolidada jurisprudência é no sentido de que o 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não se confunde e não integra o 

Ministério Público comum”. Para sustentar essa posição o argumento utilizado é o do 

princípio da simetria que serve para harmonizar as regras e estruturas do sistema 

nacional e estadual, a fim de que o segundo não destoe do primeiro em pontos 

principais. Dessa forma, concluiu a Ministra que é obrigatória a adoção pelos Estados 

do modelo de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que 

atua junto a ele. 

 

 O entendimento que prevalece no julgado é de que o Ministério Público que atua 

perante o Tribunal de Contas é especial, pois não possui autonomia funcional e está 

vinculado à estrutura do Tribunal. Dessa maneira, não há vínculo entre o Ministério 

Público Especial e o Ministério Público Estadual. Logo, permitir que uma Procuradoria 

de Justiça atue junto ao TCE na estrutura administrativa do Ministério Público do 

Estado afronta o art. 7553 e o art. 130 da Constituição Federal54. Razão pelo qual foi 

declarada, por unanimidade, a inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados nessa 

ADI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 
 
54Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições 
desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 
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2.2.2.2 Competência 

 

 Sobre a competência dos Tribunais de Contas Estaduais, a decisão do plenário 

do STF mais recente até a conclusão deste trabalho é a ADI 91655 do Mato Grosso, cujo 

relator foi o Ministro Joaquim Barbosa. Nesse caso, o Governador do Estado ajuizou a 

ação para declarar inconstitucional a Lei Ordinária 6.209/199356 que dispõe que 

contratos de execução de obras e prestação de serviços celebrados entre o governo e 

empresas particulares deverão ser registrados junto ao TCE, bem como este terá cinco 

dias para apreciar a sua validade. 

 

 De acordo com Joaquim Barbosa, nesta situação a regra da simetria está 

expressa no próprio art. 75 da Constituição Federal que diz: 

 

 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, 

no que couber, à organização, composição e fiscalização 

dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 

bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 

Municípios. 

 

 Dessa maneira, os Estados devem seguir o que está previsto na Carta Magna, 

inclusive no que diz respeito à competência dos seus Tribunais de Contas. O art. 71 da 

Constituição Federal que dispõe sobre as competências do mesmo não prevê o controle 

prévio e amplo dos contratos realizados pela Administração Pública. Logo, nas palavras 

de Joaquim Barbosa “ao estabelecer obrigação não prevista na Constituição, a Lei 

                                                           
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 916. Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
julgado em 02/02/2009, DJ 06/03/2009. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=579476. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
56Art.1º. Todos os contratos celebrados entre oGoverno do Estado e empresas particulares dependerão de 
Registro Prévio junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
  Art.2º. Os contratos a que alude o artigo anterior são os referentes à execução de obras e prestação de 
serviços.  
  Art.3º. O Tribunal de Contas do Estado terá o prazo de cinco dias para exarar parecer quanto à 
legalidade do contrato, contados da data em que omesmo deu entrada no protocolo da Corte de Contas. 
  Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 
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6.209/1993 do Estado do Mato Grosso violou os arts. 71, I e II57, e 75 da Constituição”. 

Em virtude dessa argumentação, o relator declarou a inconstitucionalidade da referida 

lei 

 

 

2.2.2.3 Composição 

 

 A ADI 441658 que teve como relator o Ministro Ricardo Lewandowski foi 

proposta pelo Partido da Social Democracia (PSDB) para que fosse declarado 

inconstitucional o art. 307 § 3° da Constituição do Pará59. Neste está previsto que na 

falta de auditor ou de membros do Ministério Público Especial, a escolha dos membros 

do Tribunal de Constas do Estado será de livre nomeação pelo Governador. 

 

 O Presidente da Assembleia Legislativa do Pará argumentou que a emenda que 

deu origem ao dispositivo anteriormente mencionado tramitou na casa legislativa do 

Estado do Pará e que a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto de 

emenda preenchia os requisitos legais de admissibilidade. 

 

                                                           
57Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público; 
 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 4.416 MC. Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJ 28/10/2010. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=778086. Acessado em: 05/08/2012. 
 
 
59Art. 307. O processo de escolha de Conselheiro do Tribunal deContas do Estado e do Tribunal de 
Contas dos Municípios, em caso devaga ocorrida após a promulgação desta Constituição, ou que tenha 
aocorrer, observado o disposto no art.119, obedecerá ao seguintecritério: 
     (...) 
     § 3º - Na falta de auditor ou de membros do Ministério PúblicoEstadual junto ao Tribunal de Contas 
que preencham os requisitos dosartigos 119 e 120 da Constituição Estadual, o provimento das vagas 
deconselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado, previstas 
respectivamente no § 2º e inciso II deste artigo, será de livre escolha do Governador, devendo 
osposteriores provimentos, recair necessariamente em auditorou  membro do Ministério Público Especial  
junto ao Tribunal de Contas,alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 
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 O relator iniciou seu voto reiterando o posicionamento do STF de que o art. 75 

da Constituição Federal de 1988 é uma norma de observância obrigatória de acordo com 

os próprios termos do artigo. Dessa maneira, por consequência lógica, os Estados 

devem observar a composição do Tribunal de Contas da União previsto no art. 73 § 2° 

da CRFB/88 que estabelece o seguinte: 

 

Art. 73 § 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da 

União serão escolhidos: 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação 

do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre 

auditores e membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal , indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 

segundo os critérios de antigüidade e merecimento; (grifos 

nossos) 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. 

  

 Segundo o Ministro, da leitura do artigo se extrai que entre os três indicados pelo 

Chefe do Executivo Estadual, dois devem ocupar o cargo de auditor ou membros do 

Ministério Público Especial. Inclusive esse foi o entendimento reiterado da Corte que 

resultou na Súmula 653 do STF: 

 

 

“No Tribunal de Contas estadual, composto por sete 

conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela 

Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Poder 

Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre 

auditores e outro dentre membros do Ministério 

Público, e um terceiro à sua livre escolha”. (grifos nossos) 
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 Ricardo Lewandowski ressaltou ainda que a mera ausência de auditores ou 

membros do Ministério Público Especial não é capaz de autorizar violação ao texto de 

observância compulsória da Constituição de 1988. Este quadro de ausência poderia 

resultar, inclusive, em uma hipótese de cabimento de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por omissão. 

 

 Por todos os argumentos acima citados, o art. 307 § 3° da Constituição do Pará 

foi declarado inconstitucional por unanimidade pelos ministros que participaram do 

julgamento. 

 

 

2.2.3 Eleições Indiretas 

 

 Este tema diz respeito à eleição indireta quando há dupla vacância no último 

biênio do mandato do Presidente da República e, portanto, do Vice-Presidente. Trata-se 

de um assunto que já possui precedentes no STF, os quais entendem que não se está 

diante de uma norma de observância obrigatória. Dessa maneira, cabe aos Estados e 

Municípios legislarem de acordo com as suas vontades, em nome da autonomia dos 

entes federados. Logo, nesse caso, o princípio da simetria não se aplica a fim de que o 

pacto federativo não seja violado. 

  

 Na pesquisa realizada entre janeiro de 2008 até agosto de 2012, por meio da 

busca pelo próprio artigo 81 § 1°, seis documentos foram encontrados, entretanto, 

apenas um deles desenvolve especificamente o tema proposto. Trata-se da ADI 4.298 e 

da ADI 4.309, julgadas simultaneamente, tendo sido reconhecida a litispendência das 

ações. Além disso, importante atentar para o fato de que a decisão não foi unânime 

(com a discordância apenas do Ministro Marco Aurélio) e que alguns precedentes foram 

citados. 
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2.2.3.1 Eleição indireta em caso de dupla vacância no último biênio do 

mandato 

 

 Na ADI 4.29860, cujo relator foi o Ministro Cezar Peluso, discutiram-se duas 

ações diretas de inconstitucionalidade, com pedidos de liminar, ajuizadas pelo Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB). O objetivo final era a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei n° 2.14361 e da Lei n° 2.15462, tendo essa última revogado 

a anterior.   

 

 O autor argüiu a inconstitucionalidade formal e material da lei, pois essa teria 

afrontado dentre outras normas, o artigo 81 § 1º da Constituição Federal. Requereu, por 

fim, o deferimento da medida liminar para suspender a realização da eleição indireta, 

bem como a eficácia da lei. 

 

 O relator iniciou seu voto deixando claro que existem precedentes da Corte em 

hipótese análoga e, dessa forma, os seus fundamentos seriam relembrados. Além disso, 

dividiu o caso em perguntas a serem respondidas, já que a ADI tratou de diversos 

assuntos. O primeiro tema abordado foi a aplicação ou não do princípio da simetria aos 

                                                           
60 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 4.298 MC. Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 
julgado em 07/10/2009, DJ 27/11/2009. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606294. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
61Art. 1º. Vagos os cargos de Governador e Vice - Governador doEstado do Tocantins, nos dois últimos 
anos de mandato, a eleição para preenchimento dos cargos é feita pelo sufrágio dos Deputados integrantes 
da Assembleia Legislativa em sessão pública e por meio de votação nominal e secreta. 
   Art. 2º. Cada Deputado pode inscrever, perante a Mesa da Assembleia, uma chapa composta por 
brasileiros maiores de 30 anos, até 48 horas antes da data de ocorrência da eleição, sendo considerados 
eleitos os candidatos cuja chapa obtiver a maioria dos votos dos Deputados. 
   Art. 3º. A eleição deve ocorrer até 30 dias depois da última vaga, em sessão extraordinária, marcada 
para tal fim. 
   Art. 4º. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa proporá normas que facilitem a aplicação desta Lei. 
   Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
62Art. 1º. Vagos os cargos de Governador e Vice - Governador doEstado do Tocantins, nos dois últimos 
anos de mandato, a eleição para preenchimento dos cargos é feita pelo sufrágio dos Deputados integrantes 
da Assembleia Legislativa em sessão pública e por meio de votação nominal e aberta. 
  Art. 2º. A eleição deve ocorrer em sessão extraordinária marcada para tal fim, 30 dias depois da última 
vaga. 
  Art. 3°. A Assembléia Legislativa por resolução regulamentará a eleição prevista nessa lei. 
  Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  Art. 5º. É revogada a Lei 2.143, de 10 de setembro de 2009. 
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Estados-membros em relação ao artigo 81 § 1º da Constituição Federal, o qual dispõe 

que: 

 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias 

depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do 

período presidencial, a eleição para ambos os cargos será 

feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 

Nacional, na forma da lei. 

 

 De acordo com o STF, o princípio ou regra da simetria é uma construção que 

tende a garantir, quanto aos aspectos substanciais, homogeneidade na disciplina 

normativa da separação, independência e harmonia dos poderes no plano da União, dos 

Estados e dos Municípios. Ademais, os seus fundamentos diretos estão no artigo 25 da 

Constituição Federal e no artigo 11 de seu ADCT. Ambos determinam que os Estados 

observem, de forma obrigatória, os princípios da Carta Magna.  

 

 Importante atentar para o fato de que, se a regra da simetria protege a tripartição 

de poderes e o pacto federativo é preciso estabelecer sua formulação conceitual e 

aplicação prática com cuidado. Isso para que não haja riscos de descaracterização da 

própria estrutura federativa. Em outras palavras aduz o Ministro: “vinculação larga ou 

excessivamente rígida do poder constituinte e da competência legislativa estaduais a 

ditames da organização federal inscritos na Constituição da República podem desvirtuar 

a Federação brasileira”.  

 

 Contudo, esse posicionamento cauteloso não significa comparar o federalismo 

do Brasil com o paradigma norte-americano que, embora tenha sido um modelo teórico, 

deve ser adaptado à realidade herdada da política unitária do Império. Dessa 

experiência, a República Federativa do Brasil concede aos seus Estados-membros uma 

autonomia essencial, bastante reduzida. 
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 Logo, para aplicar a simetria no Brasil, esta deve estar apoiada em uma clara 

necessidade de determinada matéria ser tratada de forma homogênea nos três planos da 

federação a fim de que não fique comprometido o pacto que dá sentido à unidade 

nacional. 

 

 A partir dessa ideia, não deve ser de observância obrigatória as normas da 

Constituição da República que não impliquem contradições teóricas incompatíveis com 

a coerência do ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos, nem com 

causas capazes de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. Com isso, o 

relator conclui que: “a invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser produto 

de uma decisão arbitrária ou imotivada do intérprete”. 

 

 Após o panorama sobre como a simetria é entendida no Supremo Tribunal 

Federal, Cezar Peluso aplica os conceitos anteriormente citados no caso da ADI 4.298. 

Para ele, o modelo de eleição para os cargos de Governador e Vice-Governador em caso 

de dupla vacância está no campo das escolhas jurídico-políticas inerentes à autonomia 

dos Estados-membros.  

 

 A fim de sustentar seu argumento, o juiz cita o precedente da ADI 1.057-MC63 

que foi tratado como leading case no STF. Esse caso trata de uma lei baiana que 

regulamentava a ocorrência de eleição indireta no caso de existir dupla vacância nos 

dois últimos anos de mandato do Governador e do Vice-Governador. O relator, Ministro 

Celso de Mello, entendeu que ante a inexigibilidade da aplicação regra da simetria e a 

necessidade de preservar a autonomia dos entes federativos afastava-se a 

inconstitucionalidade da referida lei. 

 

 Argumenta ainda, o Ministro Cezar Peluso, no presente caso, que o princípio 

constitucional a ser observado é o da regra geral do voto direto e secreto, com igual 

valor para todos, disposto no artigo 14, caput, da Constituição da República64. As 

eleições indiretas são apenas uma exceção à regra, o que exige, portanto, uma 

                                                           
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 1.057 MC. Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, julgado em 28/04/1994, DJ 06/04/2001. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=39687. Acessado em: 05/08/2012. 
 
64Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante. 
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interpretação restrita. Dessa forma, não há como afirmar que o artigo 81 § 1º da 

CRFB/1988, que tem uma natureza singular, seja considerado uma norma de 

observância obrigatória.  

 

 Nesse mesmo sentido, foi o voto do Ministro Carlos Ayres Britto, que 

acompanhou o relator. Segundo ele, para que as eleições indiretas fossem estendidas 

obrigatoriamente aos Estados-membros, seria indispensável que a Constituição Federal 

fosse expressa nesse sentido. De acordo com suas próprias palavras: “o silêncio da 

Constituição quanto à extensão do princípio simétrico é eloqüente. Vamos até dizer: é 

um silêncio eloquentemente federativo ou um silêncio federativamente eloquente”. Ou 

seja, a falta de previsão da Constituição Federal é um forma de prestigiar as autonomias 

estaduais. Essa é a vontade objetiva da Carta Magna. 

 

 Com isso, apesar do artigo 39 § 5º da Constituição do Estado do Tocantis65 ter 

reproduzido o teor do artigo 81 § 1º da Constituição Federal, o constituinte não o fez 

por necessidade de reprodução obrigatória, mas no exercício da autonomia estatal que é 

assegurada pela CRFB/1988. 

 

 Para o relator, mesmo sem a previsão das eleições indiretas na Constituição 

Federal, os Estados-membros poderiam adotá-la. Isso porque, embora o princípio 

constitucional do voto direto e secreto deva ser utilizado no maior número de casos 

possíveis, essa forma de eleição é uma resposta razoável e proporcional em casos 

atípicos.  

 

 No caso de dupla vacância no último biênio do mandato, as eleições indiretas 

são adequadas por promover o objetivo da Constituição de estabelecer eleições 

democráticas. Além disso, são necessárias, pois não haveria alternativa mais célere, 

econômica e hábil do que essa. Por fim, embora excepcione a regra geral do sufrágio 

direto, a eleição prevista no artigo 81 § 1º é um processo de eleição aceitável ao levar 

em consideração os seus benefícios já citados. 
                                                           
65

 Art. 39. O Governador e o Vice-Governardor do Estado tomarão posse em sessão da Assembleia 
Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Estadual, 
observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do Estado. 
      § 5º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período governamental, a eleição para ambos os 
cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei. 
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 A conclusão do Ministro Cezar Peluso, acompanhado pela maioria, em juízo 

provisório, foi a de que a Lei nº 2.154 de 2009, do Estado do Tocantis não apresenta 

vício de inconstitucionalidade. Dessa forma, indeferiu a medida liminar na ADI 4.298 e 

extinguiu sem julgamento do mérito a ADI 4.309 por ter ficado caracterizado a 

litispendência entre as ações. 

 

 Já o Ministro Marco Aurélio foi o único que discordou do relator em relação ao 

seu posicionamento de o artigo 81 § 1º não ser uma norma de reprodução obrigatória. 

Para ele o dispositivo é sensível, de acordo com suas próprias palavras: “se não entender 

que o afastamento da vontade popular se dá mediante preceito sensível – de observância 

obrigatória nas duas outras esferas: na estadual e na municipal -, não sei o que vou 

entender como preceito sensível”. 

 

 

2.2.4 Autorização do Congresso Nacional para viagem do Presidente 

da República  

 

 A autorização para viagem do Presidente da República pelo Congresso Nacional 

está prevista no art. 83 da Constituição Federal. De acordo com a jurisprudência 

sedimentada do Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma norma de observância 

obrigatória pelos Estados-membros, isso porque se está diante de afronta aos princípios 

constitucionais da harmonia e independência dos Poderes e da liberdade de locomoção. 

Essa foi a base utilizada para justificar a simetria com relação ao art. 83 da Constituição 

Federal.  

 

 A pesquisa realizada no site do STF pelo artigo 83 da Constituição foi a que 

obteve mais resultados (26 documentos), entretanto, entre 2008 e 2012, apenas um 

Recurso Extraordinário que versa exatamente sobre o tema foi encontrado. Embora esse 

recurso tenha tratado especificamente sobre uma Lei Orgânica Municipal, a sua 

argumentação aplica-se expressamente também aos Estados-membros. Esta decisão foi 

unânime e teve precedentes citados. 
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 Ampliando a pesquisa para o ano de 2007 foram encontrados 27 (vinte e sete) 

documentos e um deles trata sobre dispositivo de lei estadual, todavia a mesmo possui 

precedentes. Isso demonstra a importância de tal julgado e justifica a ampliação do 

campo de pesquisa nesse caso específico. Ademais, o julgamento não foi unânime (com 

a discordância apenas do Ministro Marco Aurélio). 

 

 Importante salientar que esse documento encontrado analisa não apenas o art. 86 

da CRFB/88, mas também o art. 79 da Carta Magna.  Esse também foi considerado pelo 

Supremo Tribunal Federal como norma de reprodução obrigatória, pois a sua não 

observação implica em um caso claro de impedimento que o legislador não pode 

excluir. 

 

 

2.2.4.1 Afastamento do Prefeito ou Vice-prefeito 

 

Trata-se do Recurso Extraordinário 317.57466 de Minas Gerais que teve como 

relator o Ministro Cezar Peluso. O recorrente propôs o recurso contra um acórdão do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Este julgou improcedente ação direta de 

inconstitucionalidade e declarou constitucional o art.99, parágrafo único, da Lei 

Orgânica do Município de Betim67. De acordo com essa norma, as ausências do 

prefeito, por qualquer tempo, do país depende de autorização prévia da Câmara 

Municipal. 

 

O argumento utilizado pelo Tribunal de Justiça foi o de que o artigo não implica 

em cópia fiel do art. 83 da Constituição Federal, pois a Administração Municipal não 

tem envolvimento com viagens ao exterior, como ocorre com o Presidente da República 

                                                           
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n° 317.574. Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 
julgado em 01/12/2010, DJ 01/02/2011. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=618165. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
67Art. 99 - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice- Prefeito, salvo 
motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 
    Parágrafo Único - O Prefeito não poderá ausentar-se do município, o Vice-Prefeito, do Estado, por 
mais de quinze dias consecutivos, e ambos, do País, por qualquer tempo, sem autorização da Câmara, sob 
pena de perder o cargo. 
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e com o Governador do Estado. Logo, a reprodução da norma da Carga Magna seria 

desnecessária. 

 

Dispõe o artigo constitucional que o Presidente e o Vice-Presidente não poderão 

se ausentar do país por quinze dias sem autorização prévia do Congresso Nacional. 

Logo, o recorrente alega ofensa aos arts. 2° e 83 da Constituição da República68, já que 

o art. 99, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal exige prévia autorização 

legislativa da saída do Prefeito do país por qualquer tempo. Importante mencionar que o 

parecer da Procuradoria-Geral da República é também pelo provimento do recurso. 

 

O Ministro Cezar Peluso iniciou seu voto ressaltando que já existe 

jurisprudência assentada da Corte sobre o tema. Esta diz que pelo princípio da simetria 

o disposto nos arts. 49, III69 e 83 combinados com o arts 25, caput e 29, caput70, todos 

da Constituição Federal são de reprodução e observância obrigatória não só pelos 

Municípios, mas também pelos Estados. 

 

Para basear a sua argumentação o relator cita precedentes da Corte, quais sejam 

a ADI 67871 e a ADI 73872. Nesta última, o Ministro Maurício Corrêa diz que a licença 

prévia da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador possam 

                                                           
68Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, 
ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 
 
69Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias; 
 
70Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos 
 
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 678. Relator(a): Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/11/2002, DJ 19/12/2002. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266486. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 738. Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/11/2002, DJ 07/02/2003. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266516. Acessado em: 05/08/2012. 
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se ausentar do país por qualquer prazo afronta os princípios constitucionais da harmonia 

e independência dos Poderes e da liberdade de locomoção. Logo, nesse caso, deve-se 

aplicar o princípio da simetria e, por isso, a autorização só irá se justificar quando o 

afastamento for superior a quinze dias. 

 

Com base nessa argumentação, o relator Cezar Peluso declarou a 

inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 99 da Lei Orgânica do Município de 

Betim com efeitos extunc. 

 

 

2.2.4.2 Impedimento ou afastamento de Governador ou Vice-

governador 

 

A ADI 364773, com pedido de liminar, proposta pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB teve como objetivo a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 59 § 5°74 e do parágrafo único do art. 6275, ambos da 

Constituição do Estado do Maranhão, com alteração dada pela emenda constitucional 

estadual 48/2005. 

 

 O autor alega violação aos artigos 79 e 83 da Constituição Federal de 1988. Para 

o Partido, o fato de o § 5° do art. 59 da Constituição Estadual estabelecer que o 

afastamento do Governador, do Estado ou do País, não é hipótese de impedimento 

significa violar as diretrizes da Constituição Federal. Isso porque esse caso de “não 

impedimento” não foi estabelecido na Carga Magna. 

 

                                                           
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 3.647. Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/09/2007, DJ 16/05/2008. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=527291. Acessado em: 05/08/2012. 
 
74Art. 59. Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga, o Vice-
Governador. 
    (...) 
    § 5° - Não se considera impedimento, para efeito de substituição prevista no caput, o afastamento do 
Governador por até quinze dias, do país ou do Estado. 
 
75 Art. 62. O governador residirá na capital do Estado. 
    Parágrafo único – O governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembléia 
Legislativa, ausentar-se do país ou do Estado, por período superior a quinze dias.  
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 Já em relação ao parágrafo único do art. 62 da Constituição Estadual, o 

requerente entende que a retirada da expressão “sob pena de perda do cargo” viola a 

determinação expressa dessa sanção estabelecida no art. 83 da Constituição da 

República. 

 

 Entretanto, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão entende que atuou 

nos limites da autonomia dos Estados, conforme o disposto no art. 25, caput e parágrafo 

1° da Constituição Federal. 

 

 O relator Joaquim Barbosa iniciou o relatório fazendo referência à decisão de 29 

de dezembro de 2005 que deferiu a medida liminar em relação ao parágrafo 5° do art. 

59. De acordo com a Ministra Ellen Gracie, esse não é um caso novo no Supremo 

Tribunal Federal, já que em pelo menos três oportunidades a Corte decidiu suspender a 

vigência de dispositivos de Constituições Estaduais que estabeleciam restrições aos 

casos de impedimento do Governador e, com isso, não abarcavam os casos de ausências 

temporárias. Para a juíza, é temerária a previsão de um afastamento do Governador sem 

que o Vice possa assumir o comando do Estado nos primeiros quinze dias de ausência 

do titular no cargo. 

  

 Esse também foi o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa em seu voto. Ele 

entendeu que “na linha da jurisprudência desta Corte, o Estado-membro não pode criar 

hipóteses de exclusão de impedimento do Governador para fins de sua substituição pelo 

Vice-Governador”. Trata-se uma afronta ao art. 79 da Constituição Federal a qual 

dispõe que: 

 

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, 

e suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. 

 

 O relator aduz que a ausência do Presidente da República do país ou a ausência 

do Governador do território estadual ou do país são causas que deixa os Chefes do 

Executivo, temporariamente, impedidos de cumprir seus deveres e responsabilidades 

inerentes às suas funções. Trata-se, portanto, de uma hipótese clara de impedimento que 

o legislador não pode excluir. Dessa maneira, o Governador do Estado deve ser 
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substituído pelo Vice-governador a fim de que não haja acefalia no âmbito do poder 

executivo. 

 

 No seu voto, Joaquim Barbosa relembrou precedentes da Corte sobre o tema: 

ADI 819-MC76 e ADI 644-MC77. Nos votos citados é reiterado o posicionamento de 

que verificado o impedimento, a convocação do Vice-Governador do Estado para 

exercer em plenitude e em caráter temporário a chefia do Poder Executivo é uma 

necessária consequência de ordem constitucional. Logo, a restrição das hipóteses de 

impedimento pelas Cartas Estaduais é incompatível com a Constituição Federal. 

 

 Com isso, em relação ao art. 55 § 9°, o juiz Joaquim Barbosa votou pela 

confirmação da medida cautelar para declarar a sua inconstitucionalidade. Esse também 

foi o teor do voto de outros juízes, dentre eles Ricardo Lewandowski, já que para ele o 

artigo cria uma nova restrição ao impedimento, em ofensa ao princípio da simetria. 

Ademais, de acordo com o Ministro Carlos Britto criar um óbice à investidura da chefia 

do Poder Executivo pelo Vice-Governador “é caminhar mesmo na contramão da 

Constituição. Esta quer que a substituição seja instante, imediata, automática”. 

 

 Entretanto, o entendimento não foi unânime. Segundo o julgador Marco Aurélio, 

atualmente, não há justificativa para que haja substituição quer do Presidente da 

República, quer do Governador, quer do Prefeito, quando estes estão em viagem oficial 

ao exterior. Isso porque o Governador, a um só tempo, pode estar em um país 

estrangeiro representando o próprio Estado e passa a estar impedido no território 

nacional. Ou seja, na primeira hipótese o Chefe do Executivo está atuando como 

Governador do Estado e, ao mesmo tempo, no segundo caso está impedido. Por esse 

motivo, o Ministro julgou procedente o pedido formulado emprestando ao art. 55 § 2° 

da Constituição do Estado do Maranhão interpretação conforme à Constituição da 

República, vislumbrando o impedimento apenas quando a viagem não for oficial. 

 
                                                           
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 819-MC. Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/03/1993, DJ 02/04/1993. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346623. Acessado em: 
05/08/2012. 
 
77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 644-MC. Relator(a): Min. Selpúlveda Pertence, Tribunal 
Pleno, julgado em 04/12/1991, DJ 21/02/1992. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346503. Acessado em: 05/08/2012. 
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 Embora a Ministra Carmén Lúcia tenha acompanhado o voto do relator, ela 

também corroborou do pensamento do Ministro Marco Aurélio. Para ela, com os 

mecanismos atuais de fax e telefone quem pode estar verdadeiramente comandando o 

Estado é o Governador, mesmo com a substituição do Vice. Aduz ainda que, esse tipo 

de norma restritiva costuma aparecer em Cartas Estaduais quando há desacordo dos 

partidos que apóiam o Governador e o Vice e não se quer passar o cargo. O seu voto é 

concluído com a ideia de que o mundo mudou e que, nem sempre, a saída de um 

Governador do seu Estado vai causar uma acefalia no Poder Executivo. 

 

 Já com relação ao parágrafo único do artigo 62 da Constituição estadual 

maranhense, o relator não vislumbrou ofensa à Constituição Estadual, já que o 

dispositivo copiou o texto constitucional e apenas retirou a expressão “sob pena de 

perda do cargo”. O artigo 83 da Constituição Federal dispõe que: 

 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República 

não poderão, sem licença do Congresso Nacional, 

ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob 

pena de perda do cargo. (grifos nossos) 

 

 Embora o artigo da Constituição Estadual não tenha previsto a penalidade 

cabível, Joaquim Barbosa entende que, pelo princípio da simetria, esta consequência 

decorreria de uma aplicação direta do art. 83 da Constituição Federal. Logo, a perda do 

cargo estaria implícita na norma estadual maranhense, a qual deveria ser aplicada em 

conformidade com o artigo constitucional. 

 

 Entretanto, o relator entendeu que a norma estadual incidiu em 

inconstitucionalidade por não estabelecer uma sanção para o Governador ou Vice-

Governador do Estado que se afaste sem autorização da Assembleia Legislativa. Por 

essa razão, o Ministro declarou o parágrafo único do art. 62 da Constituição do 

Maranhão inconstitucional. Registrou ainda que a declaração de inconstitucionalidade 

leva à repristinação da norma anterior que foi revogada pelo atual dispositivo. 
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2.2.5 Cláusula de sigilo no procedimento de cassação de mandato 

parlamentar 

 

Diante dessa importante e bem fundamentada decisão do Supremo Tribunal 

Federal do dia 01/08/2012 que será estudada adiante, foi aberta uma exceção à 

metodologia utilizada até então. Isso porque essa foi uma decisão monocrática, 

encontrada no recente informativo n° 681 do STF. Além disso, alguns precedentes 

foram citados. 

 

 Sobre a cláusula de sigilo no procedimento de cassação de mandato parlamentar, 

o STF entendeu que o art. 55 § 2° da Constituição Federal não é norma de observância 

obrigatória, tendo em vista que essa norma é uma verdadeira exceção ao princípio da 

votação ostensiva e nominal no campo das deliberações do parlamento. Dessa maneira, 

a sua aplicação deve ser restrita. 

 

O julgado ora analisado trata de uma medida cautelar em sede do Mandado de 

Segurança n° 31.386 do Distrito Federal78. Nela, o relator Celso de Mello discutiu se o 

art. 55 § 2° da Constituição Federal é ou não norma de reprodução obrigatória pelos 

Estados-membros. O artigo dispõe que: 

 

Art. 55 § 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do 

mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo 

Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, 

mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido 

político representado no Congresso Nacional, assegurada 

ampla defesa. (grifos nossos) 

 

 Ricardo de Rezende Ferraco, Senador da República, foi o autor do “writ” 

constitucional com o objetivo de que fosse concedido o pedido de liminar para que a 

                                                           
78 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS n° 31.386. Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/07/2012, DJ 01/08/2012. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4251722. Acessado em: 
30/09/2012. 
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Mesa do Senado Federal criasse procedimento formal e eletrônico a fim de que o 

impetrante pudesse ter seu voto individualizado e divulgado para todos.  

 

 Para isso, argumentou que uma aplicação literal do art. 55 § 2° prejudica a 

transparência inerente ao princípio da democracia representativa. Isso porque o 

parlamentar fica impedido de prestar, efetivamente, contas de suas ações àquelas 

pessoas que lhe concederam um voto de confiança e o elegeram. Com isso, o autor 

entendeu que o seu direito líquido e certo de atuar de forma límpida e transparente foi 

violado.  

 

 O voto do Ministro registrou, inicialmente, que o ordenamento jurídico 

brasileiro assegura, como regra geral, o princípio da votação ostensiva e nominal no 

campo das deliberações do parlamento. Logo, apenas em hipóteses taxativas a 

Constituição Federal prevê o voto secreto (CF, art. 52, III; art. 55 § 2°; art. 66 § 4°79). 

Trata-se, portanto, de regras excepcionais. 

 

 Dessa forma, a pretensão mandamental implica modificação no próprio texto da 

Constituição e, por isso, enquanto não sobrevier reforma da cláusula de deliberação 

sigilosa prevista no art. 55 § 2° da Carta Magna, esta será de observância obrigatória 

não só no âmbito federal, mas também no plano dos Estados-membros, cujas 

Constituições não poderão prever o voto aberto em processo de perda de mandato 

parlamentar. Celso de Mello citou como precedentes do Supremo Tribunal Federal a 

ADI 2.461/RJ e a ADI 3.208/RJ. Na primeira, emenda constitucional estadual foi 

declarada inconstitucional por violação expressa aos artigos 27, § 1° e 55 § 2°, ambos 

da Constituição Federal. 

 

                                                           
79Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar 
 
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 4º - O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só 
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto. 
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 Contudo, o Ministro assinalou que seu voto foi vencido junto com o Ministro 

Marco Aurélio nos dois julgamentos citados. Para ele, o modelo de votação aberta 

estabelecido na emenda constitucional estadual estava em conformidade com dois 

postulados fundamentais previstos na Constituição da República: de um lado o princípio 

da Federação e de outro o princípio democrático. 

 

 O princípio federativo diz respeito à essencial autonomia que os Estados-

membros possuem. Já o princípio democrático está fundado na transparência e na 

publicidade dos atos e deliberações existentes no âmbito da comunidade estatal, 

inclusive nas corporações legislativas. 

 
 Entretanto, o relator entendeu que embora uma República seja fundada em bases 

democráticas e, por isso, não possa privilegiar o mistério, a melhor solução para o caso 

no âmbito federal e local sempre vai depender de reforma no texto constitucional. Logo, 

mesmo que a dessacralização do segredo restaure o princípio democrático da 

publicidade, o juiz não desconheceu o caráter obrigatório da cláusula de sigilo disposta 

na Carga Magna. 

 

 Em manifestação do Senado Federal, o Presidente argumentou, com base na 

ADI 2461 e na ADI 3208 que a questão debatida deveria ser solucionada no campo 

político a fim de que, observado o devido processo legislativo, a norma prevista no art. 

55 § 2°, seja modificada. Além disso, ressaltou que já existe a PEC 50, de 2006, em 

trâmite no Senado Federal. 

 

 Tendo em vista, todos os argumentos relatados, Celso de Mello decidiu, em 

juízo de sumária cognição e em respeito ao princípio do colegiado (ADI 2461/RJ e ADI 

3208/RJ), pelo indeferimento do pleito cautelar. Embora a decisão tenha sido contrária 

ao interesse do autor, o Ministro ressalta que apesar da negativa de concessão da 

liminar, não haverá prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental. 
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2.2.6 Imunidade formal para prisão do Presidente da República e 

cláusula de irresponsabilidade penal relativa 

 

 Com relação à imunidade formal para prisão e a cláusula de irresponsabilidade 

penal relativa aplicáveis ao Presidente da República, o STF mostrou entendimento no 

sentido de que não são normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, em 

nome do princípio republicano. 

 

 A pesquisa realizada no site do Supremo Tribunal Federal foi feita pelos arts 86 

§ 5° e §6° da Constituição Federal e entre o período de pesquisa (janeiro de 2008 e 

agosto de 2012) foi encontrado um documento. A decisão não foi unânime (apenas com 

o voto vencido do Ministro Dias Tofolli) e alguns precedentes foram mencionados. 

 

 

2.2.6.1 Habeas Corpus de Governador 

 

O Habeas Corpus 102.732/ DF80 que teve como relator o Ministro Marco 

Aurélio trata sobre a prisão preventiva do Governador do Distrito Federal. Importante 

salientar que esta decisão envolve diversos temas penais, contudo, abarca uma boa 

questão para o presente trabalho: se o art. 86 § 3° e § 4° é ou não uma norma de 

observância obrigatória. Esses artigos prevêem que: 

 

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da 

República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será 

ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 

Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 

Federal, nos crimes de responsabilidade. 

§ 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas 

infrações comuns, o Presidente da República não estará 

sujeito a prisão. 
                                                           
80BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n° 102.732. Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 
julgado em 04/03/2010, DJ 07/05/2010. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610602. Acessado em: 
02/08/2012. 
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§ 4º - O Presidente da República, na vigência de seu 

mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos 

ao exercício de suas funções. 

O Relator repete em seu voto o seu posicionamento na ADI 1.020-4/DF81 que 

reiterou o entendimento formalizado na ADI 978-8/PB82. Na primeira, por maioria de 

votos foi declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos terceiro e quarto do art. 103 

da Lei Orgânica do Distrito Federal83, os quais previam que enquanto não sobrevier 

sentença condenatória nas infrações comuns, o Governador não estará sujeito à prisão. 

Nessa ocasião, Celso de Mello deixou claro que a imunidade do Chefe de Estado 

à persecução penal deriva de cláusula constitucional que vai além do Direito Comum e 

que traduz consequências contrárias ao postulado republicano, já que inviabiliza a 

realização de uma das características da República, qual seja, a responsabilidade dos 

governantes. Por isso, previsões como essas do art. 103 § 3° e § 4° da Lei Orgânica do 

Distrito Federal só podem ser outorgadas pela própria Constituição da República. 

No presente Habeas Corpus, o Ministro reiterou que uma norma que prevê uma 

exceção (art. 86 § 3° e § 4° da CRFB/88) só pode ser interpretada de forma estrita. 

Embora os outros Ministros tenham acompanhado o pensamento do relator, o voto do 

Ministro Tofolli foi em sentido contrário por entender que a norma se aplica a todos os 

Chefes do Poder Executivo. 

 

 

                                                           
81BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 1.020. Relator(a): Min. Ilmar Galvão,  Relator (a) para 
Acórdão: Celso de Mello,Tribunal Pleno, julgado em 19/10/1995,  DJ 17/11/1995. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266628. Acessado em: 
02/08/2012. 
 
82BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 978. Relator(a): Min. Ilmar Galvão,  Relator (a) para 
Acórdão: Celso de Mello,Tribunal Pleno, julgado em 19/10/1995,  DJ 24/11/1995. Disponível 
em:http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266607. Acessado em: 
02/08/2012. 
 
83 Art. 103. Admitida acusação contra o Governador, por dois terços da Câmara Legislativa, será ele 
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a  
própria Câmara Legislativa, nos crimes de responsabilidade. 
    § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Governador não estará 
sujeito a prisão. 
    § 4º O Governador, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções. 
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Capítulo 3 - Princípios Constitucionais usados como 

parâmetro das decisões do STF 

 
 
 
3.1 Princípio da Separação dos Poderes 
 
 
 Dispõe o art. 2º da CRFB/88 que: “são poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. O Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário indicam, ao mesmo tempo, as funções legislativa, executiva e 

jurisdicional, bem como os seus respectivos órgãos. 

 

 A separação ou divisão dos poderes prevê a distribuição de cada uma das 

funções governamentais a órgãos diferentes. Se as tarefas legislativa, executiva e 

jurisdicional fossem atribuídas há apenas um órgão haveria a concentração de poderes. 

 

De acordo com Paulo Bonavides, Monstesquieu entendeu que tudo estaria 

perdido se um mesmo homem ou órgão detivesse os três poderes, pois a separação de 

poderes é o remédio supremo para assegurar a liberdade política, ou seja, para que 

nenhum cidadão possa temer outro cidadão.84 

 

O princípio da separação de poderes foi definido e divulgado por Montesquieu e, 

inicialmente, cada órgão exercia apenas as suas atividades típicas, embora, de acordo 

com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o próprio Montesquieu admitia a intervenção do 

Chefe do Estado, pelo veto, no processo legislativo, ou seja, uma verdadeira exceção à 

regra.85 Nos tempos modernos, esse conceito sofreu uma readaptação, com o 

desenvolvimento dos conceitos de independência orgânica e harmonia dos poderes. 

 

                                                           
84BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7.ed., São Paulo: Malheiros, p. 269. 
 
85 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 29. Ed. rev. e atual, São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 133. 
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 A independência dos poderes assegura que cada órgão exerça suas atribuições 

constitucionais sem a ingerência de outros órgãos. Segundo José Afonso da Silva, a 

investidura e permanência das pessoas nos órgãos do governo, bem como o exercício de 

suas atividades próprias não dependem da vontade e autorização dos outros. Logo, 

desse conceito de independência pode-se extrair as funções típicas ou próprias do 

poderes. Com isso, cabe ao poder legislativo legislar e fiscalizar, ao poder executivo 

administrar e ao poder judiciário julgar.86 

 

 Já a harmonia entre os poderes, nas palavras de José Afonso da Silva “verifica-

se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às 

prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito”.87 Dessa harmonia 

extrai-se a ideia de que as funções típicas não são exclusivamente exercidas por cada 

órgão.  

 

A partir dessa afirmativa surge o sistema de freios e contrapesos, que significa o 

entrelaçamento das funções exercidas por cada órgão. Um exemplo claro ocorre quando 

o Presidente da República, que não interfere na função jurisdicional, nomeia os 

ministros dos tribunais superiores sob o controle do Senado Federal que deverá aprovar 

o nome escolhido (art. 52, III, a da CRFB/8888). Essas interferências que viabilizam um 

controle recíproco dos poderes evitam o arbítrio e o desmando de um órgão em 

detrimento de outro. Por isso que, atualmente, se prefere falar em colaboração de 

poderes à separação de poderes. 

 

O princípio da Separação de Poderes foi amplamente utilizado nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal. A decisão que serviu de paradigma sobre esse princípio foi a 

ADI 3.930/RO. Nesta , o Ministro Ricardo Lewandowski desenvolveu a ideia de que o 

escopo da divisão dos poderes não é apenas impedir o surgimento de governos 

autocráticos, mas de racionalizar o funcionamento do Estado.  

                                                           
86 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional  positivo. 32. Ed., São Paulo: Malheiros, 
1994, p. 106-112. 
 
87 SILVA, José Afonso da.Op. Cit., p. 110. 
 
88Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
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O art. 61 § 1º da CRFB/88 é um dos artigos que a Constituição Federal atribuiu 

um competência especifíca para um poder. Logo, qualquer dispositivo criado por um 

poder diverso do previsto, tanto na esfera federal quanto na estadual, será considerado 

inconstitucional, pois irá de encontro ao postulado da separação de poderes. Nesse 

sentido foram as decisões sobre processo legislativo estudadas no presente trabalho. 

 

O princípio da separação de poderes apareceu ainda no Recurso Extraordinário 

317.574 de Minas Gerais que versa sobre o afastamento de Prefeito e Vice-prefeito. 

Nesse caso a separação de poderes, segundo os Ministros, foi violada, pois no caso a 

saída do prefeito ou do vice-prefeito estava, em qualquer hipótese, dependendo de 

autorização da Câmara Legislativa. Logo, havia um ingerência indevida do Poder 

Legislativo sobre o Poder Executivo. 

 

 

3.2 Princípio Republicano 

 

 A República é um tipo de forma de governo. Na palavras de José Afonso da 

Silva, forma de governo “é conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do 

poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados.”89 
 

Existem três formas de governo de acordo com Monstesquieu: o republicano, o 

monárquico e o despótico. Em linhas gerais, o governo republicano é aquele em que o 

povo ou parte do povo conserva o poder. Já a monarquia é a forma em que um só 

governa por leis fixas e estabelecidas. O despótico, no entanto, é formado por um 

governante que julga sem lei e sem pauta, mas apenas pela sua vontade.90 

 

 Para Montesquieu, a República pode ser bipartida em democracia e aristocracia. 

A primeira é aquela em que Monstesquieu, segundo Paulo Bonavides, admite que o 

povo é excelente parar escolher, averiguar capacidades e aferir merecimentos, mas é 

                                                           

 
89 SILVA, José Afonso da.Comentário Contextual à Constituição. Ed., São Paulo: Malheiros, cit., p.34. 
 
90BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 258-261. 
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reconhecidamente incapaz de governar sozinho. As leis fundamentais da democracia, 

para Montesquieu, são: sufrágio pela sorte, a publicidade do voto e a elaboração das leis 

exclusivamente pelo povo. Já a aristocracia é aquela em que o poder soberano fica 

entregue apenas a uma parcela do povo. 

 

 Entretanto, José Afonso da Silva esclarece que após Maquiavel91, tem 

prevalecido uma classificação dualista de formas de governo em república ou 

monarquia. A primeira sendo caracterizada pela eletividade periódica do chefe de 

Estado, e a segunda pela hereditariedade e vitaliciedade.92 

 

 O princípio republicano está presente no art. 1° da Constituição Federal de 1988 

como um princípio fundamental da ordem constitucional. Hoje, este princípio não está 

mais protegido contra emenda constitucional, pois a forma de governo republicana não 

mais constitui núcleo imodificável por emenda. Entretanto, este é um princípio sensível 

previsto no art. 34, VII, a, logo, é protegido contra violação pelos Estados-membros. 

Caso haja desobediência, poderá ocorrer a intervenção federal na unidade de federação 

que desrespeitou o princípio. 

 

 Importante atentar para algumas das características essenciais da forma 

republicana, quais sejam a necessidade de legitimidade popular do Presidente da 

República, Governadores de Estado e Prefeitos Municipais e a existência de assembleias 

populares e câmaras populares nas três órbitas de governos da República. Além disso, 

haverá a temporariedade dos mandatos eletivos, a prestação de contas da administração 

pública e a responsabilidade dos governantes. 

 

 Flávia Bahia Martins cita alguns exemplos das características mencionadas, são 

eles: a possibilidade de responsabilidade política do chefe do Executivo, na forma do 

art. 85 da CRFB/88; o mandato de quatro anos para os chefes do Executivo e as eleições 

que se realizam para a substituição dos representantes.93 

                                                           

 
91De acordo com José Afonso da Silva, Maquiavel declarou que todos os Estados foram e são, ou 
repúblicas ou principados. 
 
92 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional  positivo. 32. Ed., São Paulo: Malheiros, 
1994, p. 102-104. 
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 O Supremo Tribunal Federal também se utilizou desse princípio para tratar sobre 

o assunto das normas de observância obrigatória. O caso mais evidente foi o do Habeas 

Corpus do governador do Distrito Federal. Nesse caso, a Corte, por maioria, entendeu 

que os artigos que versam sobre imunidade de prisão do Presidente da República e 

cláusula de irresponsabilidade penal relativa são aplicáveis apenas ao Presidente, logo 

não são normas de reprodução obrigatória. Isso porque o art. 86 § 3° e § 4° da CRFB/88 

é uma exceção a qual afasta uma das características essenciais do Princípio 

Republicano, que é a responsabilidade dos governantes. Com isso, apenas a 

Constituição Federal e não uma Lei Orgânica poderia prever tais normas. 

 

 Outro caso que cita a República se refere ao Mandado de Segurança n° 31.386 

do Distrito Federal. Nessa decisão o STF entendeu que o art. 55 § 2° da CRFB/88 é uma 

norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, embora o próprio relator do 

caso entenda que uma República está fundada em bases democráticas e que a 

democracia está fundada na transparência e na publicidade dos atos e deliberações 

existentes no âmbito da comunidade estatal. Com isso, a decisão só foi contrária porque 

o Ministro Celso de Mello entendeu que apenas uma emenda constitucional poderia 

mudar essa situação, reformando o referido artigo constitucional. Importante lembrar 

que já existe um projeto de emenda constitucional nesse sentido. 

 

 Por fim, vale lembrar que as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal 

sobre Tribunais de Contas são favoráveis ao Princípio Republicano. Isso porque quando 

a Corte entende que os Estados-membros devem criar seus próprios Tribunais de Contas 

com base no modelo federal, uma das características da República está sendo exaltada, 

qual seja, a necessidade de prestação de contas pela Administração Pública. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
93MARTINS, Flávia Bahia. Direito Constitucional. 2. Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 270.  
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3.3 Princípio Federativo 

 

 O federalismo, forma de Estado, conceitua-se pela perda da soberania dos 

Estados no momento do seu ingresso na federação, preservando, contudo, uma 

autonomia política limitada.94 Luís Roberto Barroso traz um conceito completo e claro 

dessa forma de Estado, qual seja:  

 

“Estado Federal é uma modalidade de Estado composto, 

onde se verifica a superposição de duas ordens jurídicas – 

federal, representada pela União e federada, representada 

pelos Estados membros -, coordenadas por um processo de 

repartição de competências determinado pela Constituição 

Federal, em que a União titulariza a soberania e o Estados-

membros detêm autonomia, participando por um critério 

de representação, na formação da vontade federal.”95 

 

O federalismo é diverso do conceito de Confederação, pois nessa os Estados se 

unem por um pacto de Direito Internacional, mantendo sua soberania e também sua 

personalidade internacional. Com isso, o pacto que fundamenta essa forma de Estado é 

um instrumento de Direito Internacional, enquanto no Estado Federal o pacto é formado 

pela Constituição. Importante ressaltar que, atualmente, essa é uma discussão antiga, já 

que a Confederação passou a ser um conceito histórico por não ter mais exemplos 

reais.96 

 

A federação corresponde à forma de Estado adotada pela Constituição brasileira 

de 1988. Esta ainda prevê uma grande concentração de matérias na competência da 

União, resquício da exacerbação atingida pela Carta Magna de 1967. Essas matérias 

nada mais são do que as normas centrais de que fala Raul Machado Horta. De acordo 

com o autor, a redução dessas normas a limites razoáveis foi uma medida imperiosa 

                                                           
94DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 11. Ed. São Paulo: Saraiva: 
1985,p. 227. 
 
95BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Brasileiro: O Problema da Federação. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982, p. 9. 
 
96 FERRARI, Sérgio. Constituição Estadual e Federação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 38. 
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para restaurar a federação e a sobrevivência do federalismo constitucional. Outra 

medida importante para o fortalecimento do federalismo foi a ampliação feita pela atual 

Carta Magna das competências político-administrativas exclusivas e comuns dos 

Estados e Municípios.97 

 

Sérgio Ferrari desenvolve no seu livro algumas características básicas do Estado 

Federal, são elas: descentralização política, participação dos Estados-membros na 

formação da vontade nacional e a autonomia dos Estados-membros. Segundo o autor 

existe ainda uma característica autônoma, qual seja a competência tributária própria dos 

Estados-membros. Essa é uma garantia essencial para que os Estados exerçam as suas 

competências, pois caso não existisse a autonomia dos entes federados ficaria reduzida a 

uma ficção.98 

 

A descentralização política fornece aos Estados as suas competências 

legislativas próprias, ou seja, a capacidade de formarem seus próprios ordenamentos 

jurídicos que vigorarão nos limites de seu território. Augusto Zimmermann assegura 

que da descentralização política advém a necessária tolerância às diversidades naturais, 

altamente significativas ao desenvolvimento da sociedade livre.99 

 

Essa característica não se trata apenas de atribuição de competências próprias 

aos Estados-membros, mas também acarreta na instituição das competências 

concorrentes. Essa nada mais é do que a competência da União para estabelecer normas 

gerais sobre determinado tema, cabendo aos entes estaduais complementarem estas 

regras de acordo com as peculiaridades locais. No entendimento de Sérgio Ferrari esta é 

uma mudança no perfil do federalismo. Isso porque este deixa de estar pautado em uma 

rígida divisão de competências legislativas exclusivas e passa a instituir as 

competências legislativas concorrentes. 

 

                                                           

 
97HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4. ed. rev. e  atual., Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
Cit; p. 75. 
 
98 FERRARI, Sérgio. Op. cit., p. 44-51. 
 
99ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do Federalismo Democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005, p. 41. 
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A participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional é feita 

por meio de uma câmara legislativa própria, ou seja, por meio da existência de um 

órgão do Poder Legislativo no qual os entes estaduais sejam representados de forma 

paritária, ao lado de outro com representação proporcional à população. Com o especial 

abandono da idéia da rígida divisão de competências exclusivas, um dos fatores que 

acarretou a mudança no referencial teórico do Estado federado, o autor entende que há 

um enfraquecimento também da idéia do bicameralismo como elemento característico 

essencial do federalismo. Isso porque o Senado, que antes era um órgão de 

representatividade estadual, agora está permeado pela vontade dos partidos políticos 

nacionais e pela ação de grupos de pressão e interesses diversos. 

 

No Brasil, a Constituição mantém desde 1891 o Senado sob o sistema de eleição 

popular e representação paritária dos Estados-membros, conforme o modelo clássico do 

federalismo. Contudo, Sérgio Ferrari aduz que, na prática, esse sistema também foi 

influenciado pelos partidos políticos e pela ação de grupos de pressão. Logo, a 

existência de uma câmara alta como sendo essencial para caracterizar o federalismo não 

corresponde com a realidade. 

 

A autonomia dos Estados-membros se desdobra em três manifestações: auto-

organização, autogoverno e auto-administração. A primeira consiste na capacidade dos 

Estados elaborarem suas próprias constituições. Trata-se do chamado poder constituinte 

decorrente já debatido em tópico anterior (ver item 1.1). Já o segundo trata da 

capacidade dos entes estaduais elegerem seus próprios titulares dos Poderes Legislativo 

e Executivo. A auto-administração é a prerrogativa que têm os integrantes da federação 

de exercerem sua própria administração e estruturar os órgãos que a compõem.  

 

A última característica essencial é a repartição de competências tributárias que, 

de acordo com o pensamento do autor, é o ponto de análise mais importante do 

federalismo brasileiro. Isso porque para que a capacidade de autogoverno seja efetiva, é 

fundamental que fossem assegurados meios aos Estados-membros de arrecadarem sua 

própria receita para que estas possam fazer frente às despesas decorrentes dos exercícios 

das autonomias anteriormente citadas. A Constituição de 1988 conferiu essa autonomia 

financeira por meio da possibilidade dos Estados e Municípios criarem seus próprios 
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tributos e também pela participação de ambos em tributos da União, e dos Municípios 

nos tributos dos Estados.  

 

Entretanto, no atual contexto, os entes federados estão cada vez mais 

dependentes de recursos financeiros da União, por meio de investimentos diretos desta 

em seus territórios ou de financiamentos de órgãos federais. Isso enfraquece o 

federalismo, na medida em que a descentralização perde importância diante da 

dependência de decisões do governo central para realizar investimentos nos Estados e 

Municípios. 

 

Na análise das jurisprudências estudadas no presente trabalho, diversos julgados 

tiveram suas decisões justificadas com base no princípio federativo e em uma de suas 

características essenciais, qual seja: a autonomia dos Estados-membros.  

 

Na ADI 2872/PI, embora Menezes de Direito e Cármen Lúcia tenham proferidos 

os votos vencidos, eles se destacaram ao trazerem uma importante discussão sobre o 

princípio federativo. Isso porque os mesmos entenderam que as normas de observância 

obrigatória dizem respeito apenas a pontos que violam direito público de organização 

estatal ou de ideal social. Além disso, essas normas devem ser de interpretação restritiva 

a fim de que a essência federativa não fique descaracterizada. Nesse mesmo sentido, foi 

o entendimento do relator Cezar Peluso na ADI 4.298. Já no Mandado de Segurança n° 

31.386, o princípio federativo foi apenas mencionando, não se dedicando o relator a 

uma análise aprofundada sobre o mesmo. 

 

 

3.4 Princípio da Simetria 

 

 O princípio da simetria é a base essencial da fundamentação dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal ao decidirem se uma norma é ou não de observância 

obrigatória. De acordo com Cristiano Franco Martins100, este é um subprincípio no 

princípio federativo, que atua no âmbito dos princípios dinâmicos.  

                                                           
100MARTINS, Cristiano Franco. Princípio Federativo e mudança constitucional: limites e 
possibilidades na Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 120-129. 
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No entendimento do autor o modelo federal possui duas etapas, quais sejam: 

etapa estática e etapa dinâmica. A primeira abarca os princípios de configuração e de 

manutenção na Constituição Federal. Já a etapa dinâmica permite os ajustes necessários 

à própria sobrevivência do modelo. Nesta etapa, está o princípio da simetria, dentre 

outros. 

 

A simetria deriva da descentralização política constitucional e atua 

especificamente sobre uma das manifestações da autonomia dos Estados-membros que é 

a capacidade de auto-organização dos entes federados. Nas palavras do autor, o 

princípio da simetria “significa a obrigatoriedade de as unidades parciais do Estado 

federal observarem um determinado modelo, um determinado padrão na sua 

organização e no exercício do seu poder local”. Trata-se de um princípio que se impõe 

em virtude dos valores da integração e da eficiência. 

 

Tendo em vista que as normas constitucionais consideradas simétricas limitam o 

poder de auto-organização do poder constituinte decorrente, a introdução de novas 

normas simétricas agride, sensivelmente, a essência do princípio federativo. Com isso, 

nem mesmo uma emenda constitucional pode estabelecer novas hipóteses de simetria. 

Logo, a aplicação desse princípio exige cautela, já que não se deve dar a este uma 

interpretação maior do que a prevista pelo poder constituinte originário.  

 

Com isso, a simetria deve estar expressa na Constituição Federal ou deve ser 

extraída de uma norma expressa que possui consequências implícitas que são 

igualmente simétricas. Para o autor, um dos maiores problemas que existe em um 

Estado Federal é a aplicação desse princípio no silêncio constitucional. Em regra, a 

simetria federal não é de observância obrigatória, contudo há modelos previstos na 

Constituição Federal que, expressamente, devem ser adotados pelos Estados-membros. 

 

Essa mesma preocupação na aplicação do princípio da simetria existe para 

Leonardo Marins. De acordo com o autor, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, 
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prestigia esse princípio como se ele fosse autônomo e superior a outros valores do 

ordenamento jurídico brasileiro.101 

 

A partir desse entendimento, faz-se necessário dividir a simetria constitucional 

em expressa e implícita. A primeira trata daquelas normas que o texto constitucional 

expressamente dispõe que são de observância obrigatória a todos os entes federados, 

tais como os artigos 37, caput e 75 da CRFB/88. Com relação a esse último artigo o 

Supremo Tribunal Federal se manifestou nesse sentido, de acordo com a análise 

jurisprudencial realizada. O argumento da maioria dos Ministros foi no sentido de a 

simetria está expressa no próprio artigo 75, o que faz com que os dispositivos que 

dispõem sobre organização, estrutura e competência dos Tribunais de Contas sejam 

normas de observância obrigatória.  

 

Já a simetria implícita negativa decorre da conexão dos princípios presentes no 

próprio sistema constitucional, tais como o princípio da separação de poderes, o sistema 

de governo presidencialista etc. 

 

Importante atentar para a distinção entre simetria implícita negativa e positiva. A 

primeira é vedada, já que agride o próprio princípio federativo. Isso porque esta 

corresponderia à vedação aos Estados de estabelecerem alguma situação que não foi 

prevista para a União. Se isso fosse válido, os entes estaduais apenas poderiam copiar o 

modelo previsto para a União, esvaziando, portanto, o núcleo essencial do princípio 

federativo. 

 

A simetria implícita positiva não encontra entraves com o Estado Federal, pois 

esta estabelece que os Estados ou Municípios adotem o mesmo padrão imposto para a 

União. Isso ocorre mesmo que esta ordem não esteja expressa, mas sim inserida no 

próprio sistema constitucional. Um exemplo claro desse tipo de simetria está presente 

nas discussões, hoje já mais pacificadas conforme a análise das jurisprudências de 2008 

a 2012, sobre processo legislativo. Esse princípio amplamente utilizado pela maioria 

dos Ministros não está vinculado a uma previsão expressa. O STF costuma exigir o 

                                                           
101 MARINS, Leonardo. Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 702-709. 
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paralelismo das formas nesses casos por entender que a matéria está diretamente 

relacionada ao princípio da separação de poderes.  

 

No mesmo sentido, são as jurisprudências que se referem a eleições indiretas, 

autorização do Congresso Nacional para viagem do presidente e cláusula de sigilo no 

processo de cassação de mandato parlamentar. Isso porque a simetria é um princípio 

citado pela maioria dos Ministros com fundamento em diversos outros princípios da 

ordem constitucional, tais como: separação de poderes, princípio democrático, 

princípio federativo, etc. 

 

Cristiano Franco Martins distingue ainda a simetria em direta ou indireta. A 

primeira decorre da própria Constituição, por meio da atuação do poder constituinte 

originário. Já a segunda existe quando as regras uniformes estão previstas na legislação 

federal, que atua por orientação da Carta Magna. Um exemplo citado pelo autor nesse 

último caso quando a Lei Complementar dispõe sobre normas gerais de elaboração das 

leis, dando cumprimento ao art. 59, parágrafo único da Constituição da República. Essa 

legislação nada mais fez do que criar normas simétricas indiretas, enquanto o texto 

constitucional ao estabelecer normas gerais de processo legislativo fixou normas 

simétricas diretas. 

 

Com relação às normas gerais é importante ressaltar que ela fortalece o princípio 

da simetria, já que se normas gerais forem levadas ao extremo, haverá pouco espaço 

parar as normas estaduais. Nesse sentido, é imperioso lembrar, mais uma vez, a 

necessidade de aplicação cautelosa da simetria, já que em um Estado Federal, deve-se 

buscar privilegiar a interpretação que dá mais aplicabilidade ao princípio federativo. 

Esse mesmo entendimento foi compartilhado pelo Ministro Menezes de Direito na ADI 

2.872/PI e também pelo Ministro Cezar Peluso e Carlos Ayres Brito na ADI 4.298. Para 

eles, o princípio da simetria deve comportar modulação sob pena de descaracterização 

da própria estrutura federativa. 
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Conclusão 

 

 Após uma análise inicial sobre os diversos princípios que a doutrina brasileira 

utiliza para conceituar, delimitar e classificar as normas de observância obrigatória, 

pudemos perceber que não há um consenso sobre elas no meio acadêmico. 

 Em seguida, na análise jurisprudencial, foi possível notar que, diferentemente da 

doutrina, o Supremo Tribunal Federal não se preocupa, atualmente, em classificar esses 

mandamentos de reprodução compulsória em princípios constitucionais sensíveis, 

extensíveis, estabelecidos, dentre outros.  

 Apesar disso, a Corte vem discutindo alguns temas relacionados ao assunto e 

decidindo se uma regra é ou não de observância obrigatória com base em princípios 

constitucionais, tais como: separação dos poderes, federativo e republicano. Importante 

ressaltar que o objetivo do trabalho foi relacionar a essência desses princípios com os 

fundamentos das decisões do STF, sem esgotar a análise dos mesmos. 

 Em relação ao processo legislativo, apenas 4 (quatro) documentos dos 29 (vinte 

e nove) encontrados não foram unânimes, conforme a leitura da tabela em anexo. Além 

disso, todos citaram precedentes sobre o mesmo tema. Logo, com uma análise objetiva 

desses critérios, é possível entender que o Supremo Tribunal Federal tem um 

entendimento consolidado no sentido de que assuntos relacionados ao processo 

legislativo são normas de reprodução compulsória nas Constituições Estaduais.  

 No que se refere ao Tribunal de Contas, o STF, por unanimidade, entendeu que 

as normas referentes ao tema são de reprodução obrigatória com base em previsão 

expressa na Constituição Federal. Ademais, todas as decisões mencionaram 

precedentes. Trata-se, portanto, de um assunto pacificado na Corte. 

 Quanto às Eleições Indiretas, no único julgamento estudado, a maioria dos 

Ministros decidiu que essa matéria não é norma de observância obrigatória 

fundamentado no princípio federativo e em alguns precedentes. O único juiz a discordar 

foi o Ministro Marco Aurélio em um voto de poucas linhas, sem muita argumentação. 

Importante notar que nas 7 (sete) decisões não unânimes analisadas nesse trabalho, 

Marco Aurélio foi o julgador que mais proferiu votos vencidos, em um total de 4 
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(quatro). Então, com base nessa análise, podemos concluir estarmos diante de mais uma 

matéria sedimentada na Corte. 

 Nos casos de autorização do Congresso Nacional para viagem do Presidente, 

uma decisão foi unânime e a outra majoritária no sentido de que tanto o art. 83 quanto o 

art. 79 da Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória com base no 

princípio da separação de poderes. No julgado não unânime, houve apenas um voto 

vencido desenvolvido pelo Ministro Marco Aurélio. Ambas as decisões citaram 

precedentes. Por esses critérios de análise, trata-se de mais um assunto consolidado no 

plenário da Corte. 

 Desenvolve-se também, nesse trabalho, uma decisão monocrática sobre cláusula 

de sigilo no procedimento de cassação de mandato parlamentar. Nessa, o art. 55 § 2° da 

CRFB/88 não foi considerado uma norma de observância compulsória por causa do 

princípio federativo. No entanto, a decisão foi dada em sede de cautelar e o plenário 

ainda não se manifestou. Com isso, não há como saber qual é o posicionamento do 

Supremo até então. 

 Por último, analisamos um julgado sobre Imunidade Formal para Prisão do 

Presidente da República e Cláusula de Irresponsabilidade Penal Relativa. Nesse caso, o 

plenário entendeu, por maioria, que não se trata de normas de observância obrigatória 

para os Estados-membros com base no princípio republicano e em alguns precedentes. 

O voto vencido foi proferido pelo Ministro Dias Toffoli, que das 7 (sete) decisões 

majoritárias apresentou 3 (três) votos dissidentes. Assim, pode-se dizer que essa é mais 

uma posição sedimentada no plenário da Corte. 

 Urge reafirmar que todas as conclusões surgiram a partir de uma análise sobre 

um período de tempo curto - 2008 a 2012 - das jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal, pois o objetivo desse trabalho foi desenvolver um estudo recente sobre o tema 

na Corte. Além disso, os critérios de análise (precedentes e decisões unânimes ou não) 

foram objetivos, ou seja, essa obra não foi direcionada para pesquisar a racio decidendi 

de cada precedente citado pelos Ministros, por exemplo.  

Contudo, essa monografia foi importante para mapear decisões atuais do 

Supremo Tribunal Federal sobre diversos assuntos que envolvem o tema e analisar se 

existem ou não muitas divergências nos votos dos julgadores. Também foi possível 
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descobrir quais são os argumentos mais utilizados pelos membros da Corte e se esses 

guardam alguma relação com a forma com que a doutrina desenvolve a matéria. Enfim, 

trata-se de uma obra interessante para que, a partir dela, diversas outras questões 

possam surgir e se tornar objeto de estudo sobre um tema importante, mas pouco 

explorado até o momento. 
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ANEXO 1 – PROCESSO LEGISLATIVO 

 UNÂNIME/MAJORITÁRIA VOTOS VENCIDOS 
ADI 858 unânime --- 
ADI 2192 unânime --- 
ADI 1594 unânime --- 
ADI 3232 unânime --- 

 
ADI 4167 

 
majoritária 

Marco Aurélio (integralmente) 
Ricardo Lewandowski 

(parcialmente) 
ADI 2447 unânime --- 
ADI 2113 unânime --- 
ADI 3555 unânime --- 
ADI 2801 unânime --- 
ADI 3644 unânime --- 
ADI 2904 unânime --- 
ADI 3930 unânime --- 

 
ADI 291 

 
majoritária 

Dias Toffoli (parcialmente)  
Cármen Lúcia (parcialmente) 

 
ADI 341 

 
majoritária 

Marco Aurélio (integralmente) 
Ayres Britto (integralmente) 
Dias Toffoli (parcialmente) 

ADI 2329 unânime --- 
ADI 2730 unânime --- 
ADI 4154 unânime --- 
ADI 3179 unânime --- 
ADI 3166 unânime --- 
ADI 4433 unânime --- 
ADI 2856 unânime --- 
ADI 2800 unânime --- 
ADI 2944 unânime --- 
ADI 3295 unânime --- 
ADI 3176 unânime --- 
ADI 2305 unânime --- 

 
ADI 2872 

 
majoritária 

Menezes de Direito 
(integralmente) 

Cármen Lúcia (integralmente) 
ADI 2813 unânime --- 
ADI 2583 unânime --- 

 

 

 

 

 

 


