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Técnico Administrativo – Área Administrativa 

 
Conteúdo  

 
Constituição (conceitos, classificação e supremacia). 
Princípios Constitucionais. 
Os Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário e as Funções Essenciais à Justiça. 
Da Administração Pública Federal: Normas relativas à Administração Pública e aos servidores 

públicos da Administração Pública Federal. 
Da Administração Pública no Estado do RJ: Normas relativas à Administração Pública e aos 

servidores públicos da Administração Pública Estadual. 
A Fiscalização Contábil Financeira e Orçamentária (Tribunais de Contas). 
Controle de Constitucionalidade. 
Interpretação e Hermenêutica Constitucional. 
Ordem Econômica e Financeira. 

 
Coletâneas de Exercícios pertinentes 
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Constituição da República 
 

Conceito Constitucional 
 
A constituição contém determinações de organização jurídica fundamental de um Estado. As normas 
constitucionais vigoram como supralegais, uma vez que têm eficácia sobre as demais. A estrutura constitucional 
é escalonada e as normas legais e infralegais devem estar compatíveis com a ordem constitucional. 
 
Assim, o conceito constitucional pode ter os seguintes aspectos: 
 
- sociológico quando a constituição é o resultado da soma de fatores concretos de poder; 
- político quando a constituição é o resultado da soma de decisões políticas; 
- jurídico quando a constituição é o resultado da soma de normas, podendo ter o sentido lógico-jurídico de norma 
fundamental hipotética ou sentido jurídico-positivo de norma fundamental escrita. 
 
Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é 
dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua função 
é dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em normas materialmente e formalmente constitucionais. 
 
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, sendo que sua estrutura normativa tem os seguintes 
elementos: 
- limitativo que identifica os direitos e garantias fundamentais; 
- orgânico que indica os aspectos organizacionais do Estado; 
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais; 
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social; 
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
 
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria de 
crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião 
específica. Contudo, é teísta uma vez que acredita em no ser supremo “Deus”. A sua natureza jurídica é de uma 
carta de intenções e pode servir de orientação para elaboração, interpretação e integração das normas 
constitucionais. 
 
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que possuem a mesma rigidez e eficácia das disposições 
permanentes e somente podem ser alteradas por emendas constitucionais. Tem a finalidade de regulamentar a 
transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar temporariamente matéria infraconstitucional. 
 
Em conformidade com o entendimento majoritário, no Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente revogadas, 
já que não existe inconstitucionalidade superveniente. 
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem aplicação no Brasil. 
 
Conclusão 
Uma constituição é o conjunto de normas de organização jurídica fundamental de um Estado que vigoram como 
supralegais. A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua 
elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e 
a sua função é dirigente. O seu preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de intenções, tão somente.  
 

Conceitos Introdutórios ao Estudo do Direito Constitucional 
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Direitos Individuais - Também denominados direitos naturais, humanos, coletivos. São bens que estão ligados 
de forma inseparável à dignidade do ser humano. São assegurados pela Constituição a cada indivíduo e à 
sociedade. "Direitos individuais" é uma nomenclatura utilizada pela Constituição para referir-se a um grupo de 
direitos fundamentais relacionados à vida, à propriedade e à segurança. 
 
Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura também as 
garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive limitações aos 
poderes públicos em benefício dos cidadãos. 
 
Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o 
fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas. 
 
Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou 
regulamento. É designado por um número ordinal.  
Exemplo: Artigo 3o (lê-se artigo terceiro). 
 
Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em alíneas 
ou itens.  
Exemplo: Artigo 5o inciso X. 
 
Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente 
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da República: 
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 
 
Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete o 
governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente da 
República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos 
Municípios. 
 
Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos atos 
comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela 
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.  

 
Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição da justiça. 
É exercido pelos seguintes órgãos:  
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
 
Cidadania - Qualidade ou estado do cidadão, ou seja, do indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 
país, ou no desempenho de seus deveres para com este. Ato de respeito e obediência às normas estabelecidas 
e à liberdade do próximo. 
 

Classificação 
 
A atual Constituição Brasileira é escrita, dogmática, democrática e rígida. Assim ela é classificada quanto à 
forma, o modo de elaboração, quanto á origem e a estabilidade.  

http://www.tacianasmania.com.br/2008/12/constituio-classificao.html
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Para entendermos o isso significa é preciso conhecer as formas de classificação existentes. Confira os vários 
aspectos de uma classificação: 
 
Quanto ao conteúdo 
Constituição Material - conjunto de regras materialmente constitucionais, que regula a estrutura do Estado, a 
organização de seus órgãos e os direitos fundamentais.  
Constituição Formal – conjunto de regras jurídicas, inseridas no texto unitário da Constituição escrita diga ou não 
respeito à matéria constitucional.  
 
Quanto à forma  
Constituição não-escrita ou consuetudinária – Constituição em que as normas não constam de um documento 
único e solene. Suas fontes são usos e costumes, os precedentes jurisprudenciais e os textos escritos esparsos 
(Constituição do Reino Unido). 
Constituição Escrita – é composta por um conjunto de regras codificadas em um único documento. 
 
Quanto à extensão ou modelo  
Constituição Sintética – é a Constituição contida, resumida (Constituição dos Estados Unidos da América). 
Constituição Analítica – caracteriza-se por ser extensa e minuciosa (Constituição Brasileira). 
 
Quanto ao modo de elaboração  
Constituição Dogmática – reflete a aceitação de certos dogmas, reputados verdadeiros pela ciência política. 
Constituição Histórica – Constituição não-escrita, resultante de lenta formação histórica. 
 
Quanto à ideologia  
Constituição Eclética – linha política indefinida, equilibra princípios ideológicos. 
Constituição Ortodoxa – linha política bem definida, traduz apenas uma ideologia. 
 
Quanto à origem 
Constituição Promulgada – processo de positivação proveniente de acordo ou votação. É delineada por 
representantes eleitos pelo povo para exercer o Poder Constituinte. 
Constituição Outorgada – é imposta por um grupo ou por uma pessoa, sem a participação popular. 
Constituição Dualista – fruto de um acordo entre o soberano e a representação nacional. 
Constituição Cesarista – outorgada que passa por uma encenação de um processo de consulta ao eleitorado, 
para revesti-la de aparente legitimidade. 
 
Quanto à estabilidade  
Constituição Rígida – para ser modificada necessita de um processo especial, mais complexo do que o exigido 
para alteração da legislação infraconstitucional. 
Constituição Flexível – pode ser modificada por procedimento comum, o mesmo utilizado para as leis ordinárias. 
Constituição Semirrígida – contém uma parte rígida e outra flexível. 
 
Quanto à função  
Constituição Garantia – originou-se a partir da reação popular ao absolutismo monárquico. É a clássica, 
enunciando os direitos das pessoas, limitando o exercício abusivo do poder e dando uma garantia aos indivíduos. 
Constituição Balanço – concebida por juristas da antiga União Soviética, refletiam os estágios das lutas das 
classes, promulgando-se uma nova ordem constitucional a cada etapa de sua evolução. 
Constituição Dirigente – não se limita a organizar o poder, preordena a sua forma de atuação por meio de 
programas vinculantes. 
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Supremacia 
 
Michel Temer, Ex-Presidente da Câmara dos Deputados e autor do livro Elementos de Direito Constitucional, 
ensina que: “No Direito uma norma indica a forma de produção de outra norma, bem como o seu conteúdo. Cada 
comando normativo encontra respaldo naquele que lhe é superior, eis um exemplo : “ O chefe da Seção de uma 
repartição pública indefere requerimento por mim formulado. Expediu, ele, comando individual. Sendo assim, 
devo verificar se tal preceito firmado por aquele agente público é consoante com normas superiores. Devo 
compatibilizar aquela ordem com a portaria do Diretor de Divisão (se houver); esta com a Resolução do 
Secretário de Estado; a Resolução com o Decreto do Governador; este com a Lei Estadual; a Lei Estadual 
com a Constituição  do Estado (se tratar de Federação); esta com a Constituição Nacional” .  
 
“Assim, milhares de Ordens de Serviço, Portarias, Resoluções, Decretos, Leis, se reduzem a poucos artigos da 
Constituição. Ao fazer o percurso abica-se na Constituição. Esse é o fundamento de validade de todo o 
sistema normativo infraconstitucional”.  
 
Em resumo, podemos afirmar que o princípio hierárquico das normas jurídicas ensina que as normas legais 
se sobrelevam umas às outras, formando uma figura cujo formato assemelha-se ao de uma pirâmide. O que 
significa dizer que a criação de uma norma jurídica é determinada por outra. A Constituição se encontra no 
pico da pirâmide, representa  o ápice do ordenamento jurídico de maneira que o conteúdo de todas as leis 
lhe deve obediência material e formal. Deriva daí o Princípio da Supremacia Constitucional. 
 
Uma coisa é bom que fique logo clara: não existe hierarquia entre leis federais, leis estaduais e, no caso 
do Brasil, leis municipais e lei do Distrito Federal, o que de fato existe são campos específicos de atuação, 
que iremos tratar ao estudarmos repartição constitucional de competências, 9º ponto desta apostila, pág. 
94. 
 
Princípio da supremacia da Constituição 
 
A doutrina distingue supremacia material e supremacia formal da Constituição. A supremacia material advém do 
conteúdo da Constituição e significa que a constituição é a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram 
a Organização do Estado, a Organização dos Poderes os Direitos e Garantias Individuais e por este fato se 
verificará sua superioridade material em relação às demais normas jurídicas. A supremacia material é reconhecida 
inclusive nas constituições flexíveis e costumeiras.  
   
A supremacia formal está relacionada ao modo especial de sua mudança ser diferenciado e mais dificultoso 
do que o das demais normas do ordenamento jurídico, independentemente da matéria tratada. A supremacia 
formal só se verifica no caso de Constituições rígidas.  
 
Teoria da desconstitucionalização 
 
Antes de qualquer coisa, cumpre esclarecer que a teoria da desconstitucionalização não é aceita pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. De acordo com esta teoria as normas da Constituição anterior, não incompatíveis com a 
nova Constituição, continuam válidas e em vigor, embora com status infraconstitucional (perdem o status 
de Constituição e passam a valer com leis).   
 
Princípio ou teoria da recepção 
 
A TEORIA DA RECEPÇÃO é um processo pelo qual a nova Constituição recebe as leis já existentes oriundas 
da ordem jurídica anterior, se o conteúdo das mesmas forem com ela compatíveis (compatibilidade material), 
evitando o trabalho quase impossível de se elaborar toda a legislação infraconstitucional novamente. 
   
Explica-se: com o advento de nova constituição, todas as leis anteriores perdem seu antigo fundamento de 
validade (a antiga constituição) para ganhar novo fundamento (a nova constituição). Ao serem recebidas, as leis 
ganham a natureza que a nova Constituição atribuir as matérias de que elas tratam. Assim, leis anteriores tidas 
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por formalmente ordinárias podem passar a ter conteúdo e eficácia de leis complementares; decretos-lei podem 
passar a ter natureza de leis ordinárias.        
 
Estudo de caso: O Código Tributário Nacional 
 
A lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
Direito Tributário aplicáveis a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Na realidade, a referida lei tramitou 
e foi aprovada como lei ordinária porque a Constituição de 1946 não contemplava a espécie normativa lei 
complementar. A Constituição de 1988 fixa a competência da lei complementar para estabelecer normas gerais 
em matéria tributária (CF/88, art. 146, III). O princípio ou teoria da recepção fez com que a lei 5.172/66 fosse 
recepcionada no que o seu conteúdo for compatível com a CF/88.  
 
Em resumo: O Código Tributário Nacional, lei n. 5.172/66, é lei formalmente ordinária no nascedouro, 
entretanto, face à teoria da recepção, tem “eficácia de Lei Complementar”. Assim, só por Lei complementar 
poderá ser modificada. 
 

Perspectiva da Constituição: sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico 
 
• Sentido sociológico – construído por Ferdinand Lassale, em sua obra "Que é uma Constituição?", para 
ele a constituição deve ser a soma dos “fatores reais de poder que vigoram num país, sendo esta a 
constituição real e efetiva”. Esses fatores são de ordem econômica, política, militar, religiosa, sindical, etc. 
Quando a Constituição escrita se distancia da Constituição efetiva não passa de “uma folha de papel”. Neste 
caso prevalecerá sempre a vontade daqueles que titularizam o Poder, pois este não deriva da “folha de papel”, da 
Constituição escrita, mas dos fatores reais de poder vigentes na sociedade.    
 
• Sentido político – proposto por Carl Schmitt, em sua obra Teoria da Constituição, para ele a Constituição 
é fruto de uma decisão política fundamental. Assim é conteúdo próprio da Constituição o que diga respeito 
à forma de Estado, à forma de Governo, aos órgãos do Poder e à declaração dos direitos individuais. Tudo 
o mais, embora possa estar escrito na Constituição, é lei constitucional. Assim percebemos: o que para Carl 
Schmitt é conteúdo próprio da Constituição podemos chamar de norma materialmente constitucional, o 
mais que assumiu forma constitucional, porque inserido na Constituição, é norma formalmente constitucional, e 
poderia ser tratado na legislação infraconstitucional .  
 
• Sentido jurídico – defendido por Hans Kelsen, em seu livro "Teoria pura do Direito", a constituição é 
considerada norma pura, puro dever-ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política 
ou filosófica. Para Válber de Moura Agra “A Constituição é vista por Kelsen como o substrato validante de normas 
infraconstitucionais. Ela tem a função de estruturar um ordenamento de forma lógica e sistêmica, evitando 
antinomias que fragilizariam sua eficácia. Ele vê o ordenamento jurídico como um sistema hierarquizado, em que 
cada norma inferior é validada por uma norma superior, até chegar na norma básica que é a Constituição” (Fraudes 
à Constituição, pág. 43). Todo o trabalho de Kelsen foi no sentido de mostrar que o Direito é uma ciência autônoma, 
que dispõe de métodos próprios, portanto, “pura”. Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos: no lógico-
jurídico e no jurídico-positivo. No sentido jurídico-positivo equivale à norma positiva suprema, conjunto de 
normas que regula a criação de outras normas. No conceito lógico-jurídico a constituição significa norma 
fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da constituição 
jurídico-positiva, e aí assume o papel de fechamento do sistema.   
 

 
 

Princípios Constitucionais  
 
Sinteticamente, pode-se definir os princípios constitucionais fundamentais como princípios que visam dar a 
definição e características ao Estado e à sociedade política, enumerando os principais órgãos político-
constitucionais, sendo, portanto, a síntese de todas as demais normas constitucionais. Na constituição brasileira 
de 1988 tais princípios se sintetizam, segundo o professor José Afonso, da seguinte forma:  



                                   Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concurso Público  

7 

 

“princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado (...) princípios relativos à forma de governo e à 
organização dos poderes (...) princípios relativos à organização da sociedade (...) princípios relativos ao regime 
político (...) princípios relativos à prestação positiva do Estado (...) princípios relativos à comunidade internacional” 
(Silva, 2008, p. 94)  
 

Princípios  
 
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece em seu Título I – Dos Princípios Fundamentais – os Princípios 
Constitucionais Fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, os quais serão detalhados abaixo.  
 
a) República Federativa do Brasil  
 
O artigo 1º da Carta Magna vigente no Brasil afirma:  
 
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”  
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro é Democrático de Direito (analisado no tópico “f”), se constituindo como 
uma República Federativa. Para que possamos adentrar nas especificações relativas à forma de governo e de 
Estado do Brasil, faz-se necessária uma compreensão sintética do que se constituí como Estado.  
 
Estado surge com a autodeterminação de um povo, dentro de um território, tendo independência em relação aos 
demais Estados. Desse conceito sintético podemos extrair alguns dos principais elementos caracterizadores do 
Estado, o poder soberano, o povo e o território, estando todos regulados pela constituição vigente.  
 
O termo República Federativa, possui dois valores determinantes e que o caracterizam, o Federalismo, como forma 
de Estado, e a República, como forma de governo, os quais serão analisados a seguir.  
 
O Federalismo, surgiu com a Constituição Americana de 1787, sendo adotado no Brasil a partir do ano de 1889, 
com a proclamação da República. A federação é a unidade organizacional desta forma de Estado, sendo uma 
união de coletividades regionais autônomas, os Estados Federados.  
 
O Estado Federal brasileiro é composto, como se extrai do caput do art. 1º da Constituição de 1988, “pela união 
indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal”. O Federalismo no Brasil possui um traço distintivo 
dos demais no restante da comunidade internacional, que é sua configuração tripartida, onde se observa a figura 
da União – único titular da soberania –, dos Estados e dos Municípios, a introdução do Município como um ente 
dotado de autonomia representa uma inovação apresentada pela Constituição de 1988. 
 
Importante destacar, ainda, que por estabelecimento da Constituição Federal brasileira, “a forma federativa de 
Estado” é uma cláusula pétrea, sendo, portanto, núcleo imodificável da Constituição, com fulcro no artigo 60, 
parágrafo 4º, inciso I, o que possui como consequência que proposta de emenda que vise abolir essa forma de 
estado não pode ser sequer objeto de deliberação.  
 
Por fim, a autonomia que tais entes federados possuem é relativa, posto que devem observar, quando do exercício 
da autonomia, as disposições previstas na Carta Magna brasileira, a Constituição Federal de 1988.  
 
República fora conceituada de forma substancial pela primeira vez pelo grande filósofo Aristóteles, que o colocava 
como “governo em que o povo governa no interesse do povo”, posteriormente fora teorizado por outro 
importante pensador, Maquiavel, que o admitia como sendo “governo caracterizado pela eletividade periódica 
do chefe de Estado”. No Brasil, tal forma de governo surgiu paralelamente à ideia de Federação, na Constituição 
de 1989.  
 
O grande mestre do Direito Constitucional, J. J. Gomes Canotilho, ao caracterizar a forma republicana de governo 
apresentou as suas características marcantes, que são:  
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“radical incompatibilidade de um governo republicano com o princípio monárquico e com os privilégios e títulos 
nobiliárquicos (...) exigência de uma estrutura política-organizatória garantidora das liberdades cívicas e políticas. 
(...) a forma republicana pressupões um catálogo de liberdades onde se articulam intersubjectivamente a liberdade 
dos antigos (direito de participação política) e a liberdade dos modernos (direito de defesa individuais). (...) 
legitimação do poder político baseada no povo (...) A “forma republicana de governo” recolhe e acentua a ideia de 
“antiprivilégio” no que respeita à definição dos princípios e critérios ordenadores do acesso à função pública e aos 
cargos públicos.” (Canotilho, 1998, p. 224/225)  
 
b) Fundamentos do Estado Brasileiro  
 
Encontram-se enumerados no artigo 1º da Constituição brasileira de 1988, nos incisos I ao V:  
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro possui como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. 
 
A Soberania, para que exista em um Estado é necessário que haja autodeterminação e autogoverno, com a 
presença de outros dois elementos fundamentais: o poder político supremo, ou seja, poder que não está 
subordinado por nenhum outro na ordem interna, e a independência, que significa que na ordem internacional o 
Estado não precisa se subordinar a regras que não sejam por este voluntariamente aceitas, estando, ainda, em 
patamar de igualdade com os poderes soberanos dos outros povos.  
 
A Cidadania é o princípio que qualifica o indivíduo como membro pertencente da vida do Estado, reconhecendo-
o como pessoa que está de forma fundamental integrado à sociedade estatal, influenciando de forma mediata e 
imediata em sua configuração e funcionamento.  
 
A Dignidade da Pessoa Humana se refere ao valor supremo moral e ético, que leva consigo a síntese de todos 
os direitos fundamentais inerentes ao homem. É o mínimo inviolável, invulnerável, do indivíduo, que deve estar 
presente em todos os estatutos jurídicos. “A dignidade da pessoa humana (...) significa (...) o reconhecimento do 
homo noumenon, ou seja, o indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República.” (Canotilho, 1998, 
p. 221)  
 
Os Valores Sociais do Trabalho e da Iniciativa Privada é um fundamento da ordem econômica, que defende a 
principal característica do capitalismo, que é a iniciativa privada. Entretanto, tal princípio faz ressalva substancial, 
referente ao fato de que, mesmo sendo a sociedade brasileira claramente capitalista, a ordem econômica prioriza 
os valores sociais do trabalho humano sobre todos os demais valores de economia de mercado. 
 
O Pluralismo Político, este princípio decorre da própria organização da sociedade moderna, que se caracteriza 
por ser pluralista em sua constituição social, econômica, cultural, política e etc. Assim, o pluralismo político visa 
garantir a ampla participação popular nos destinos políticos do país.  
 
c) Objetivos Fundamentais do Estado brasileiro  
 
São enumerados na Constituição de 1988 no artigo 3º:  
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
 
Essa se configura como mais uma das inovações da Constituição de 1988, pois foi a primeira vez que uma 
Constituição brasileira fez a enumeração de seus objetivos fundamentais. Tais objetivos visam, na realidade, 
estabelecer a concretização da democracia econômica, social e cultural, efetivando o princípio da dignidade da 
pessoa humana.  
 
d) Poder e Divisão de Poderes  
 
O artigo 2º da Constituição brasileira de 1988, que enuncia “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”, estabelece o princípio da divisão dos poderes, 
consagrado historicamente, estudado por diversos pensadores, teorizado de forma cabal pelo grande filósofo 
iluminista o Barão de Montesquieu. Hoje é considerado um princípio fundamental do direito constitucional.  
 
Inicialmente, cabe-nos fazer uma breve consideração acerca da denominação dada a este princípio: Divisão de 
Poderes. Entendemos que esta denominação, por mais que majoritariamente aceita, se demonstra equivocada, 
posto que dá a ideia de uma fragmentação do poder do Estado, que como é notório este é uno, indivisível.  
 
Ainda, o professor J. J. Gomes Canotilho refere-se a tal princípio como “separação de poderes”. Tal denominação 
nos parece mais adequada, posto que não traduz a ideia de quebra do poder indivisível e uno do Estado. Porém, 
ainda não se encaixa perfeitamente no que representa o princípio em tela – que é (sinteticamente) a separação 
para órgãos especializados das funções de legislar, aplicar o direito e executar a lei em observância a cada caso 
concreto –, parecendo-nos, assim, mais adequado denominá-lo sob a nomenclatura de Princípio da Separação de 
Funções.  
 
A ideia de poder, segundo a ótica do professor José Afonso, surge em torno deste, ser uma energia capaz de 
coordenar e impor determinadas decisões, para que certos fins sejam alcançados. O poder específico ao Estado 
é o poder político, hierarquicamente superior à todos os demais poderes de ordem social. Tal poder é caracterizado 
por possuir diversas funções e órgãos especializados em dar-lhes concretude, chamados de Poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciário.  
 
A função legislativa consiste, fundamentalmente, na edição de leis. A função executiva, visa resolver os problemas 
concretos e individualizados, em observância à lei, mas não se limitando a simples execução destas. A função 
jurisdicional, se sintetiza na aplicação do direito aos casos concretos com a finalidade de dirimir os conflitos de 
interesses. Caso não ocorresse tal separação, ou seja, se as funções fossem exercidas por um órgão apenas 
teríamos a concentração de poderes.  
 
A partir do artigo 2º, da Constituição, extraem-se os principais fundamentos da separação de funções no Brasil, ao 
asseverar “independentes e harmônico entre si”. A independência mencionada traduz-se no fato de que cada 
órgão é, de fato e de direito, independente dos demais, não havendo meios de subordinação, sendo, portanto, 
essencialmente orgânica.  
 
Finalmente, a harmonia se relaciona com diversos fatores, dentre os quais destacamos três: deve existir cortesia 
e respeito no tratamento mútuo dos órgãos, a separação entre as funções não deve ser total, absoluta, e é 
necessário que haja um sistema de “freios e contrapesos”, para estabelecer o equilíbrio (harmonia) entre o 
exercício do poder por cada órgão.  
 
e) Princípios de Regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil  
 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:  
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
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III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.  
 
Dentre estes princípios se destacam os que demonstram a soberania do Estado brasileiro frente às demais nações 
e os aceitos em todo a comunidade internacional. O inciso X do artigo supra, “concessão de asilo político”, é ato 
de soberania estatal, consistindo no acolhimento de estrangeiros no território nacional, estes acolhidos são os que 
sofrem perseguição seja pelo seu próprio país ou por terceiro. Importante destacar, por fim, que a concessão não 
é obrigatória, se dá a partir da análise de cada caso e suas particularidades.  
 
f) Estado Democrático de Direito  
Para se aproximar da conceituação deste instituto, devemos inicialmente passar por uma análise do que seria um 
Estado Democrático, com suas particularidades e de que se constitui o aclamado Estado de Direito. Porém, é 
importante que se ressalte, desde logo, que o conceito de Estado Democrático de Direito transcende a ideia destas 
duas formas acima.  
 
Estado Democrático, se baseia fundamentalmente no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular do 
poder constituinte, é o ente que legitima todo o poder político. Configura-se, assim, a exigência que todas e cada 
uma das pessoas participem de forma ativa na vida política do país.  
 
No Brasil, o princípio da soberania popular se consagra através dos artigos 1º, parágrafo único, e 14 da 
Constituição Federal:  
 
Parágrafo único do Art. 1º. - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.  
 
Art. 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:  
I - plebiscito;  
II - referendo;  
III - iniciativa popular.  
 
A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na afirmativa “todo poder emana do povo”. Sendo 
que o exercício desta pode ser direto ou indireto. A forma indireta está ligada às eleições, se consagrando a ideia 
do sufrágio universal, pelo qual, todos têm o direito – e dever também, preenchidos os requisitos exigidos por lei – 
de votar, sendo este direto, secreto e com valor igual para todos. O exercício direto pode ser feito através de 
“plebiscito, referendo e iniciativa popular”.  
 
Estado de Direito, classicamente se resumia a ideia de existência de primazia da lei, divisão de poderes e pelo 
enunciado e garantia dos direitos individuais (autodeterminação da pessoa), não se confundindo com mero Estado 
Legal – pois neste inexiste compromisso com a realidade política, social, econômica e ideológica, se atendo única 
e exclusivamente com determinação do texto forma legal. Entretanto, com as exigências modernas do direito, tais 
características, por mais que permaneçam presentes, são insuficientes para definir o Estado de Direito.  
 
A atual ideia de Estado de Direito passa diretamente pela necessidade deste possuir algumas qualidades: estado 
de direito, constitucional, democrático, ambiental e liberal – restringindo a ação do Estado somente à defesa da 
ordem e segurança públicas. Nesta forma de Estado não é admissível a contradição entre as leis e medidas 
jurídicas do Estado e os princípios de justiça, como a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana.  
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Ainda, por ser de direito, pode ser pensado como “Estado ou forma de organização político-estadual cuja atividade 
é determinada e limitada pelo direito.” (Canotilho, 1999, p. 11). Como síntese do apresentado acima, o mestre Canotilho, 
aprofunda a visão de Estado de Direito ao afirma que este deve ser de fato Estado Constitucional de Direito 
Democrático e Social Ambientalmente Sustentada (Canotilho, 1999, p. 21).  
 
A partir do exposto, podemos sintetizar o Estado Democrático de Direito, apresentado no caput do artigo 1º da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas, assegurando 
a justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com eleições livres, periódicas e 
pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os direitos e garantias fundamentais e o meio ambiente.  
 
Conclusão 
 
Em observância ao apresentado acima, percebe-se que os princípios constitucionais fundamentais são normas 
primárias, que irradiam legitimidade para as demais regras (normas secundárias). São as decisões políticas 
fundamentais de Carl Schimitt. Fundamentais para qualquer ordenamento jurídico que possui como norma máxima 
a Constituição.  
Os princípios fundamentais são o mandamento nuclear de um sistema, de onde deriva o fundamento para o próprio 
direito positivo. Além dessa, “função fundamentadora”, se percebe sua função de orientar a interpretação das 
normas secundárias, servindo ainda para sanar quaisquer lacunas que venha a apresentar determinado 
ordenamento jurídico, não sendo esta, entretanto, a sua principal função.  
No Brasil, no texto constitucional, entre seus artigos 1º e 4º, se percebem diversos princípios, que servem tanto 
para determinar as relações internas como internacionais. Dentre estes destacamos o da soberania, da dignidade 
da pessoa humana, da divisão de poderes (separação de funções), do pluralismo político, dos valores sociais do 
trabalho e da iniciativa privada, entre outros.  
Por fim, todos estes princípios fundamentais garantidos na Constituição brasileira, presentes na República 
Federativa do Brasil, são fundamentais à configuração do Estado Democrático de Direito, sendo a função precípua 
da condensação de todos os princípios aqui apresentados a superação das desigualdades sociais, instaurando 
um regime democrático que realize a justiça social.  
 

 
 

Os Poderes 
 
 

Poder Legislativo 
 
Poder Legislativo 

O Poder Legislativo, no âmbito federal, é exercido pelos deputados federais e pelos senadores, que compõem 
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal (sistema bicameral). Atualmente, o Congresso Nacional é constituído 
por 513 deputados e 81 senadores, que têm como principal função fazer as leis. Podemos dizer que o processo 
legislativo compreende a elaboração, discussão, redação, alteração e consolidação das leis que, em algumas 
situações, são também submetidas ao Presidente da República, quando este toma a iniciativa de elaborar leis e 
quando edita medidas provisórias. A legitimidade desse poder é constitucional prevista na Constituição Federal de 
1988, mas também definida pelos Regimentos de suas Casas Legislativas e pela Lei Complementar 95/1998, 
sobre elaboração das leis. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o Congresso 
Nacional tornou-se o grande símbolo da democracia brasileira. 
 
PODER LEGISLATIVO 

O Poder Legislativo teve a sua origem na Inglaterra. Formou-se durante a Idade Média quando representantes 
da nobreza, do clero e do povo procuraram limitar a autoridade absoluta dos reis, tomando como base o 
ensinamento doutrinário de Montesquieu, um dos pioneiros em dividir a função estatal, criando a teoria da 
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separação dos poderes e propondo: "um sistema em que cada órgão desempenhasse função distinta e, ao mesmo 
tempo, que a atividade de cada qual caracterizasse forma de contenção da atividade de outro órgão do poder".  
 
Tal poder consiste em fazer, emendar, alterar e revogar as leis. Ele é exercido pelo Congresso ou Parlamento. 
 
Há países em que o Poder Legislativo se constitui num único órgão ou câmara legislativa, esse sistema é conhecido 
como sistema unicameral. Porém, existe outro sistema, segundo o qual o Poder Legislativo se compõe de dois 
órgãos ou câmaras legislativas. 
 
Este sistema que foi o adotado no Brasil no âmbito federal, conhecido como bicameral, pois nos Estados e 
Municípios o sistema legislativo é unicameral. 
 
Este sistema já era previsto em nossa primeira Constituição Republicana (1891) no artigo 16, § 1º, que adotou a 
denominação de Congresso Nacional, termo empregado, tradicionalmente, pelos países que adotam o regime 
presidencialista, composto por duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esta denominação 
tornou-se tradicional em nossa sistemática constitucional, com exceção da Constituição de 1937, que usou o termo 
"Parlamento Nacional". 
 
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional para um 
mandato de quatro anos. A Constituição ao fixar um mínimo de oito e um máximo de setenta deputados distorce 
o princípio do voto com valor igual para todos. 
 
O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos pelo princípio majoritário 
para um mandato de oito anos, renovando-se a representação de quatro em quatro anos, alternadamente, por um 
e dois terços. O número de senadores é sempre de três por Estado e pelo Distrito Federal. 
 
O Congresso Nacional e cada uma de suas Casas adotará organização interna na forma dos respectivos 
regimentos. Assim, elas possuem órgãos internos destinados a ordenar seus funcionamentos, tratar de suas 
polícias, dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva renumeração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. A 
rigor, não há interferência de uma Casa na outra, nem de qualquer outro órgão governamental. 
 
No âmbito do Poder Legislativo da União existem três mesas diretoras:  
• a do Congresso Nacional,  
• a do Senado Federal e  
• da Câmara dos Deputados.  
 
A primeira será formada a partir das duas últimas. As mesas, com mandato de dois anos e algumas atribuições já 
previstas na Constituição, devem resguardar a proporcionalidade da representação dos partidos e blocos 
partidários. 
Boa parte dos trabalhos parlamentares se desenvolvem nas Comissões. Estas podem ser: 
(a) permanentes;  
(b) temporárias;  
(c) mistas e  
(d) de inquérito. 
 
As comissões permanentes são organizadas por áreas ou temas. Entre as suas atribuições estão as de discutir 
e votar os projetos (até mesmo de forma conclusiva, ressalvado o recurso ao Plenário), de realizar audiências e 
de convocar Ministros e autoridades. 
 
As comissões mistas envolvem deputados e senadores. Existe uma importantíssima comissão mistas para tratar 
de assuntos relacionados com as finanças públicas. 
 
As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos importantíssimos para o exercício das atividades 
de fiscalização e controle instaladas por requerimento de um terço dos parlamentes para apuração de fato 
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determinado e com prazo para conclusão dos trabalhos. São dotadas de poderes de investigação próprios de 
autoridades judiciárias. 
 
A Constituição prevê a existência de uma Comissão representativa com a função de representar o Congresso 
Nacional durante o recesso parlamentar. 
 
O Congresso Nacional desenvolve suas atividades em legislaturas, sessões legislativas ordinárias ou 
extraordinárias e sessões ordinárias e extraordinárias. A legislatura tem a duração de quatro anos. A sessão 
legislativa ordinária com duração de um ano divide-se em dois períodos legislativos. Na sessão legislativa 
extraordinária somente serão apreciados os assuntos presentes na pauta de convocação e as Medidas Provisórias 
pendentes. Em casos específicos serão realizadas reuniões conjuntas das duas Casas do Congresso Nacional. 
 
As deliberações de cada Casa ou do Congresso Nacional serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria 
de seus membros, salvo os casos de quórum especial por maioria absoluta (arts. 55, § 2º, 66, § 4º e 69), por três 
quintos (art. 60, § 2º) e dois terços (arts. 51, I, 52, par.único e 86). 
 
O Congresso Nacional possui atribuições legislativas (arts. 48, 61 a 69), meramente deliberativas (art. 49), de 
fiscalização e controle (arts. 50, § 2º, 58, § 3º, 71 e 72, 166, § 1º, 49, IX e X, 51, II e 84, XXIV), de julgamento de 
crime de responsabilidade (arts. 51, I, 52, I e II, 86) e constituintes (art. 60). Existem atribuições privativas de cada 
uma das Casas do Congresso Nacional. 
 
ESFERAS DO LEGISLATIVO.  
Existem em três níveis (federal, estadual e municipal) e estão representadas pelo Congresso Nacional, 
assembleias legislativas e câmaras municipais. 
 
Competências:  

 
 
O Poder Legislativo a nível federal é bicameral. 
d)  
e) Congresso Nacional:  formado pela união das duas casas do Legislativo: Câmara + Senado 

PODER LEGISLATIVO: 
• controla o Judiciário: 
1. participando da escolha dos membros dos tribunais superiores (CF, art. 101, 
parag. único art. 104, parág. único) 
2. julgando os ministros do STF nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, II) 
3. fiscalizando a forma como é gerenciado o dinheiro público pelo Poder 
Judiciário, no exercício da atividade administrativa (CF, art. 71, II) 
 
• controla o Executivo: 
1. julgando o Presidente da República, o Vice-Presidente, os ministros de Estado, 
nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I)  
2. apreciando as contas do Presidente da República (CF, art. 51, II) e dos demais 
órgãos da Administração Pública (CF, art. 71, I e II)  
3. fiscalizando e controlando os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta (CF, art. 49, X), podendo convocar ministros de Estado 
para prestar informações (art. 58, III), criar comissões parlamentares de inquérito 
para apuração de fatos relevantes (art. 58, § 3º). 
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b)  Câmara de Deputados -  Sistema proporcional -  Cada estado tem sua bancada e o número de 
representantes varia conforme o número de seus eleitores, de forma que um Estado menos populoso terá menos 
representantes que o mais populoso.    Dentre estes números deve ser obedecido o limite mínimo de 8 e o máximo 
de 70 .  Veja o exemplo: 

 
Neste sistema independe o número de votos do candidato para determinar o número de representantes de cada 
partido.  Via de regra os partidos maiores elegem mais candidatos.  Muitas vezes um partido grande elege 
candidatos que, considerando o seu número de votos individualmente (sem o partido), não se elegeriam. 
Neste sistema não se compara o número de votos de candidatos de partidos diferentes.  A comparação de votos 
entre candidatos só é feita dentro do mesmo partido sendo eleitos os mais votados daquele partido, conforme o 
coeficiente de votos do partido (o número de cadeiras do partido). 
 
-  A limitação prevista no art. 45, § 1º (máximo de 70 e mínimo de 8) traz uma grande distorção ao sistema. Esta 
norma fere o princípio da igualdade, descaracterizando a regra "um homem um voto".   Apesar disso, não cabe 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, há impossibilidade jurídica do pedido já que a norma é decorrente de poder 
constituinte originário e, nunca há norma constitucional inconstitucional se decorrente deste poder.  
 
c) Senado Federal - Sistema majoritário - Cálculo, veja o exemplo: 

  Câmara de Deputados  (513) Senado Federal    (81) 
Representantes Do povo Dos Estados e do DF 
Representação Proporcional  (limite de 8 e 70) Paritário – 3 por Estado 
Sistema eleitoral Proporcional Majoritário 
Duração do mandato 4 anos 8 anos   (1/3 e 2/3) 
Suplência Próximo mais votado no partido.  

Não temos fidelidade partidária e 
vale a vontade na hora da eleição. 

Chapa completa 

 

 - bancada de São Paulo  =  10 cadeiras 
- partidos em disputa  =  5 
- votos válidos = votos em partido (em candidato + legenda)  + votos em branco = 2000 
- QE (coeficiente eleitoral)  =  2000 : 10  =  200 
 
Partido 1  -  votos  = 415   -  QP (coeficiente partidário)  =  2  (duas cadeiras) 
a)  Candidato  A – 180 votos;    
b)  Candidato B -  160 votos  e   
c) Candidato C – 75 votos 
 
Partido  2  -   votos  =  390  -  QP  =  1  (uma cadeira) 
a)  Candidato  D  -  200 votos    e   
b) Candidato  E  -  190 votos 
 
Partido  3   -  votos  =  190  -   nenhuma cadeira não atingiu o coeficiente partidário 
a) Candidato  F  -  190 votos 
 
Neste exemplo somente se elegerão os Candidatos A, B  e  D 
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- Organização das Casas:  mesa (órgão diretor), comissões (permanente, especial, mista e de inquérito), polícia 
e serviços administrativos (secretaria, gráfica, biblioteca)   
 
-  Atribuições das Casas:   
art. 48 - competência do CN - lei ordinária; 
art. 49 - competência exclusiva do CN - decreto-legislativo 
art.  51 - competência privativa da CD - resolução 
art. 52 - competência privativa do SF - resolução 
obs. Ler estes artigos. 
 
-  Estatuto dos Congressistas - conjunto de garantias, direitos e prerrogativas. 
• vencimentos (fixados por eles mesmos mas não pode exceder ao teto),   
• serviço militar (é reservista civil mas não será convocado),  
• dever de testemunhar (tem sigilo da fonte e não pratica falso testemunho),  
• foro privilegiado (processados e julgados pelo STF,  só para infrações penais, regra da contemporaneidade e 
atualidade). 
• imunidades formal (prisão: não poderão sofrer qualquer tipo de prisão, de natureza penal, seja provisória ou 
definitiva ou, de natureza civil, salvo o caso de flagrante por crime inafiançável, desde que apreciada pela casa  -   
processo: só no campo penal, para ser processado precisa de autorização, licença da casa, prescrição fica 
suspensa até deliberação. 
• imunidade material (= inviolabilidade, são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões, desde que proferidas 
no exercício do mandato, devem estar ligadas às suas funções.  Se refere ao campo penal, cível e político - tem 
caráter perpétuo). 
 
impedimentos ou incompatibilidades  -  art. 54 da CF 
 
O termo inicial das garantias é a posse, exceto a imunidade formal que inicia da diplomação (equivale a 
proclamação do resultado da eleição, em seguida a nomeação que reconhece a sua validade) 
 
 

Preceitua, a Constituição Federal 
 

DO PODER LEGISLATIVO 
Seção I 

DO CONGRESSO NACIONAL 
 
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

 Por exemplo, na eleição em que esteja em disputa duas vagas do Senado Federal para cada unidade da 
Federação. 
 
Partidos 1:  1800 votos 
a) Candidato  A  -  1.000 votos           
b)  Candidato  B  -  800 votos 
 
Partido  2:  1901 votos 
a) Candidato C  -   950 votos               
b)  Candidato  D  -  951 votos 
 
Partido  3:  1210 votos 
a) Candidato  E  -  1.200 votos             
b)  Candidato  F  -  10 votos 
 
O Partido 2 foi o que obteve o maior número de votos mas, nenhum dos candidatos será eleito.   Se elegerão 
os Candidatos  A  e  E, que são respectivamente do Partido 1  e  3 (lembre-se que não importa o partido e, 
sim, o número de votos do candidato em particular. 
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