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Eis nosso Manual de Direito 

Constitucional, elaborado 

e sistematizado de forma 

a abarcar as principais nuanças 

da ciência alimentadora de 

todas as demais ciências 

jurídicas. Com o fenômeno da 

constitucionalização do direito, 

iniciado no Brasil em 1988 

graças à Constituição Federal 

de cinco de outubro, mister se 

faz que todos os ramos jurídicos 

tenham por base o ordenamento 

constitucional vigente, e que 

esse ordenamento constitucional 

propicie condições necessárias 

ao desenvolvimento de um 

efetivo Estado democrático 

de direito. É dizer, a mesma 

Constituição Federal que 

alimenta, deve também ser 

alimentada, em um movimento 

uniforme e constante.
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A estruturação deste livro visa à facilitação da compreensão do 
direito constitucional, sem o objetivo reducionista de simpli-

ficá-lo, contudo. Não se pretende “enganar” o leitor com o argu-
mento de que o direito constitucional é algo de fácil entendimento, 
quando na verdade não o é. Por outro lado, não se deve promover 
seus institutos pela fixação forçada de conceitos que certamente 
se esvairão da cabeça de quem os grava pelo efeito do tempo. O 
que se pretende, isso sim, é estimular a compreensão do direito 
constitucional por um enfoque crítico que alie previsão legal, com-
plementação legislativa e implementação jurisprudencial, sem se 
esquecer do contexto fático em que este arcabouço está inserido. 
Isto posto, foi o livro dividido em quatorze partes fundamentais, 
seguindo uma tônica sistemática da ciência:

1. TEORIA GERAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL 2. TEORIA 
GERAL DA CONSTITUIÇÃO 3. TEORIA DA NORMA CONSTI-
TUCIONAL E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 4. PODER 
CONSTITUINTE 5. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
E CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 6. PREÂMBULO 
CONSTITUCIONAL E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL 7. TEORIA GERAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E ESPÉCIES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
8. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 9. ORGANIZAÇÃO DO ESTA-
DO 10. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E FUNÇÕES ESSENCIAIS 
À JUSTIÇA 11. DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES 
DEMOCRÁTICAS 12. TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS 13. 
ORDENS ECONÔMICA E FINANCEIRA 14. ORDEM SOCIAL.
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Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être 

compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on 
reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardon-

né, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie 

Oração de São Francisco.

Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa,  
só Deus não muda. A paciência tudo alcança.  

Quem a Deus tem nada lhe falta. Só Deus basta 

Santa Tereza D’Ávila.





Dedico este trabalho, com todo meu amor, aos meus pais, Nedécio de 
Lazari e Soraya Maria Santarém Nadim de Lazari, e a minha irmã, Sarah 

Nadim de Lazari. Sem a família, manancial de todas as benesses do homem, e 
porto-seguro dos bem-aventurados, nada é possível.
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• E se houver impedimento ou vacância de todos os cargos da linha sucessória?

• Como funciona a linha sucessória nos demais entes federativos?

• Porque a exigência constitucional de afastar por até cento e oitenta dias, tanto 
em caso de crime comum como em caso de crime de responsabilidade? E, 
em sentido complementar, porque admitir a volta ao cargo após findado 
esse prazo, mesmo se o procedimento não tiver ainda sido encerrado?

• Quais são, afinal, os crimes de responsabilidade? Trata-se de rol exaustivo 
ou meramente exemplificativo?

• Como é o procedimento para julgamento por crime de responsabilidade? 
Ele se restringe apenas ao legalmente disposto?

• E se o Presidente renunciar durante o julgamento?

• As penas constitucionalmente previstas (perda do cargo e inabilitação por 
oito anos para o exercício da função pública) podem ser cindidas?

• Em caso de crime comum, onde os Governadores serão processados e 
julgados? E em caso de crime de responsabilidade?

• Em caso de crime comum, onde os Prefeitos serão processados e julgados? 
E em caso de crime de responsabilidade?

• O Presidente da República pode sofrer prisão civil por dívida de alimentos?

• O Presidente da República pode sofrer medida cautelar diversa da prisão?

• Agora veja-se o seguinte exemplo: o Presidente “X” praticou ato estranho 
ao exercício de suas funções no mandato compreendido entre primei-
ro de janeiro de 2003 e trinta e um de dezembro de 2006, razão pela 
qual não pôde ser responsabilizado, ficando a prescrição relativa ao fato 
suspensa. Posteriormente, o Presidente “X” foi reeleito para o mandato 
que começa em primeiro de janeiro de 2007 e vai até trinta e um de 
dezembro de 2010. Considerando que trata-se de novo mandato, pode o 
Presidente “X”, enfim, responder pelo ato praticado no mandato anterior, 
cuja prescrição ficou suspensa?



• O Presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente pela 
externalização indevida de suas palavras e opiniões?

• Esta condição das imunidades aqui estudadas se aplicaria a Governador 
de Estado e do Distrito Federal, bem como a Prefeitos? Seria possível 
reproduzir estes termos de imunidades no bojo das Constituições esta-
duais e Leis orgânicas?

• E o Vice-Presidente da República, teria tais imunidades?

• Quais são as atribuições contemporâneas do Poder Judiciário?

• O Superior Tribunal de Justiça respeita o quinto constitucional?

• Qual a diferença entre a independência externa e a independência interna 
do Poder Judiciário?

• Analisando os órgãos do Poder Judiciário brasileiro no art. 92, CF, quais são 
as três características fundamentais que do dispositivo podem ser extraídas?

• Para ter “notável conhecimento jurídico”, exige-se que o indivíduo seja for-
mado em direito?

• Mas o que é, afinal, essa “sabatina”?

• Quais são as principais críticas que recaem sobre a súmula vinculante?

• Quem não fica vinculado à súmula vinculante?

• Quais os requisitos para que haja incidente de deslocamento de competência?

• A aprovação do Senado para composição do Superior Tribunal Militar 
enseja maioria simples ou absoluta?

• Os dez Ministros Militares do STM precisam ter “notório saber jurídico”?

• O que significa dizer que o Ministério Público é “instituição permanente”?

• É possível falar em um “princípio do promotor natural”?

• Quais são os argumentos favoráveis à investigação pelo Ministério Público?

• Quais são os argumentos contrários à investigação pelo Ministério Público?

• Qual significado pode ser extraído do termo “expressão e instrumento do regime 
democrático”, utilizado no art. 134, caput, CF, para designar a Defensoria Pública?
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• Qual o conceito singularizado do estado de defesa e do estado de sítio?

• Quais são os sistemas de gerenciamento de crises? Qual o sistema de 
gerenciamento de crises adotado no Brasil?

• Uma vez autorizado o estado de defesa, pode o Congresso voltar atrás 
de seu ato?

• Qual a diferença entre o estado de sítio, o estado de defesa, o estado de 
emergência e o estado de calamidade pública?



• Há direitos que não admitem flexibilização mesmo no estado de sítio 
decretado com base no art. 137, II, da Constituição Federal?

• Quais informações podem ser extraídas da simples leitura do art. 142, caput, CF?

• O art. 142, caput, da Constituição Federal, autoriza uma intervenção 
constitucional de caráter militar?

• O que é o “Livro Branco de Defesa Nacional”?

• Como fica a criação de Partido Militar, ante a vedação de estar o militar 
filiado a partido político?

• É possível abolir o serviço militar obrigatório?

• Qual o duplo aspecto da segurança pública na Constituição Federal?

• Por fim, em que consiste a desmilitarização da Polícia?

• Podem as Guardas Municipais aplicar multas de trânsito?
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• Quem pode prever competências para instituir impostos?

• Quem pode prever competências para instituir taxas?

• Quais são as espécies de taxas?

• E se ocorre um mero recapeamento da via já asfaltada, é possível a instituição 
de contribuição de melhoria? Em termos genéricos, obras de conservação 
autorizam a instituição de contribuição de melhoria?

• É possível cobrar valores diferentes a título de contribuição de melhoria 
para imóveis situados em uma mesma região?

• E se a obra pública, ao invés de valorizar, desvaloriza o imóvel?

• Há exceções ao princípio da legalidade?

• O princípio da irretroatividade da lei tributária contempla exceções?

• Qual o pressuposto de existência do princípio da anterioridade?

• Existem exceções à regra da anterioridade em sentido estrito? E à regra 
da noventena?

• Mas o que é, afinal, um tributo com efeito confiscatório?

• Qual a diferença fundamental entre imunidade e isenção? E entre imunidade 
e alíquota zero?

• Qual o fator justificador da imunidade recíproca?

• Se o valor protegido pela imunidade dos livros, jornais e periódicos é o 
acesso à informação, o conteúdo importa para que incida a imunidade?

• Mas o que são, afinal, o FPE - Fundo de Participação dos Estados e o 
FPM - Fundo de Participação dos Municípios?

• Há relação de hierarquia entre o plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e a lei orçamentária anual?



Cap. 13
• Qual o significado de Constituição econômica?

• Qual a importância da proteção do direito de propriedade em um sistema 
econômico?

• Qual a importância da proteção à função social da propriedade em um 
sistema econômico?

• Quais são as formas de intervenção estatal nas ordens econômica e financeira?

• Quais são os objetivos da política urbana?

• E se o Município não tem plano diretor, como saber se a propriedade 
urbana está cumprindo sua função social?

• Por fim, qual a diferença para contagem do prazo da usucapião especial 
rural em relação à usucapião especial urbana?
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• O que significa dizer que o primado do trabalho é a base da ordem social?

• O que significa dizer que os objetivos da ordem social são o bem-estar 
social e a justiça social?

• A prestação de saúde é obrigatória apenas ao Estado?

• O dever do Estado com o ensino religioso fere a laicidade estatal?

• Qual a extensão da proteção ao patrimônio cultural brasileiro?

• É possível o controle dos meios de comunicação?

• Quando se diz que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado”, o que entra no conceito de “todos”?

• O que é o ecocentrismo?

• Quem está acobertado pela doutrina da proteção integral?

• Quem é o idoso, por força de previsão legal?

• Qual o sentido da súmula nº 650, do Supremo Tribunal Federal?
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A segunda edição deste Manual segue, rigorosamente, a tônica da que lhe 
antecedeu: promover um processo de aprofundamento da ciência constitucional sem abrir 
mão da linguagem simples, precisa e esclarecedora. Desta forma, ao mesmo tempo 
em que se agradece a todos os leitores que fizeram deste livro uma realidade 
e uma experiência prazerosa para seu autor, assume-se, aqui, o compromisso 
pessoal de continuar explorando novos caminhos, visualizando novas paisagens, 
reforçando pontos de vista ou mesmo fazendo ajustes de rota quando estes se 
fizerem necessários. Afinal, a compreensão constitucional que aqui se pretende 
é científica: empírica, metódica, e, como não poderia deixar de ser, desafiadora. É 
por isso que insistimos na expressão “ciência constitucional”. Fatos, dados, causas 
e consequências têm total preferência a meros posicionamentos pessoais ins-
tintivos desprovidos de qualquer fundamentação. O compromisso deste Manual, 
portanto, é puramente com a ciência constitucional e com quem o lê.

Nesta segunda edição foram reforçados posicionamentos jurisprudenciais, 
e esse é o grande ponto positivo desta versão do livro. Uma ampla pesquisa 
em julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 
permitiu a inclusão de mais de trezentos casos, ora confirmando entendimen-
tos aqui adotados, ora contrariando-os, ora complementando-os. Ademais, 
questões de ordem material - legislativas e doutrinárias - não ficaram de fora, 
como a (mini) reforma eleitoral (Leis nº 13.487/2017 e nº 13.488/2017, mais 
EC nº 97/2017), emendas constitucionais nº 98 e nº 99/2017 (o trabalho se 
encontra atualizado até essa última, inclusive), aprofundamentos em controle 
de constitucionalidade, organização dos Poderes, tributação e finanças públicas, 
nova regra de prioridade para idosos maiores de oitenta anos, possibilidade de 
utilização de animais em manifestações culturais, limites à liberdade artística, 
dentre tantos outros.

Desejamos uma boa leitura a todos aqueles que depositam sua confiança 
neste Manual. Nosso grande objetivo é que este livro seja democrático, e que 
possa ser lido por alunos de graduação, pós-graduação, profissionais das mais 
diversas áreas, e estudantes de concursos públicos em geral (lembremos que 
o direito constitucional é disciplina básica de qualquer edital). Entendemos 

Apresentação da  
Segunda Edição
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que ao direito constitucional deve ser dado um significado cotidiano, a fim 
de estimular sua compreensão como disciplina fundante e protetora do Estado 
democrático de direito. Aquele que conseguir visualizar as manifestações 
constitucionais cotidianas, mesmo que nos pequenos detalhes, terá logrado 
êxito no aprendizado da ciência (afinal, o direito constitucional é a ciência 
da realidade). Esperamos que este livro auxilie neste processo de formação de 
uma consciência constitucional coletiva.

São Paulo, 1º de janeiro de 2018.

Esta edição foi fechada em 31 de dezembro de 2017, e já está  
de acordo com a emenda constitucional nº 99/2017.

Rafael de Lazari
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Eis nosso Manual de Direito 

Constitucional, elaborado 

e sistematizado de forma 

a abarcar as principais nuanças 

da ciência alimentadora de 

todas as demais ciências 

jurídicas. Com o fenômeno da 

constitucionalização do direito, 

iniciado no Brasil em 1988 

graças à Constituição Federal 

de cinco de outubro, mister se 

faz que todos os ramos jurídicos 

tenham por base o ordenamento 

constitucional vigente, e que 

esse ordenamento constitucional 

propicie condições necessárias 

ao desenvolvimento de um 

efetivo Estado democrático 

de direito. É dizer, a mesma 

Constituição Federal que 

alimenta, deve também ser 

alimentada, em um movimento 

uniforme e constante.
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A estruturação deste livro visa à facilitação da compreensão do 
direito constitucional, sem o objetivo reducionista de simpli-

ficá-lo, contudo. Não se pretende “enganar” o leitor com o argu-
mento de que o direito constitucional é algo de fácil entendimento, 
quando na verdade não o é. Por outro lado, não se deve promover 
seus institutos pela fixação forçada de conceitos que certamente 
se esvairão da cabeça de quem os grava pelo efeito do tempo. O 
que se pretende, isso sim, é estimular a compreensão do direito 
constitucional por um enfoque crítico que alie previsão legal, com-
plementação legislativa e implementação jurisprudencial, sem se 
esquecer do contexto fático em que este arcabouço está inserido. 
Isto posto, foi o livro dividido em quatorze partes fundamentais, 
seguindo uma tônica sistemática da ciência:

1. TEORIA GERAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL 2. TEORIA 
GERAL DA CONSTITUIÇÃO 3. TEORIA DA NORMA CONSTI-
TUCIONAL E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 4. PODER 
CONSTITUINTE 5. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
E CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 6. PREÂMBULO 
CONSTITUCIONAL E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL 7. TEORIA GERAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E ESPÉCIES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
8. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 9. ORGANIZAÇÃO DO ESTA-
DO 10. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E FUNÇÕES ESSENCIAIS 
À JUSTIÇA 11. DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES 
DEMOCRÁTICAS 12. TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS 13. 
ORDENS ECONÔMICA E FINANCEIRA 14. ORDEM SOCIAL.
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