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Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

É o conjunto de normas que se encontram dentro do território brasileiro. A Constituição Federal 

(CF) se encontra no ápice desse ordenamento jurídico e o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) 

afirma que há uma relação de compatibilidade vertical entre a CF e o restante do ordenamento. 

Isso significa que todas as normas inferiores à CF devem ser compatíveis com esta. Nesse sentido, 

um vício, sob o aspecto constitucional, gera inconstitucionalidade, sujeito a controle, por exemplo, 

através de uma ação direta de inconstitucionalidade.  

 

Neoconstitucionalismo 

 

Segundo o neoconstitucionalismo, a CF se encontra no epicentro axiológico do nosso ordenamento 

jurídico. Se na visão de Kelsen a CF está no topo da pirâmide normativa, grau máximo de 

hierarquia., pelo neoconstitucionalismo há uma “filtragem constitucional” de todas as ações, seja 

do Poder Público (como na elaboração de leis, nas decisões judiciais ou nas atividades do 

Executivo) seja da iniciativa privada (efeito irradiador da CF).  

 

Constituições Brasileiras 

 

A primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, 2 anos após a independência. Tratava-se de uma 

Constituição vinculada ao catolicismo, de maneira que o Brasil não era um país laico (ou “leigo” 

                                                           
1 Professor recomenda o livro do Prof. Pedro Lenza para os alunos que estejam mais avançados na 
matéria e o do Prof. Marcelo Alexandrino para os que estão começando os estudos sobre o tema.  
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ou ainda “não confessional”). Nessa Constituição havia a previsão de 4 poderes: Executivo, 

Judiciário, Legislativo e Moderador. 

 

Depois, o Brasil teve a Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana. Inseriu-se, aqui, 

o habeas corpus.  

 

Após, tivemos as Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, 19692 e, finalmente, a de 1988. 

 

Quanto à sua origem, as Constituições podem ser classificadas entre “outorgadas” ou 

promulgadas”. As primeiras são as que surgem sem a participação popular, que são impostas; já 

nas segundas há a participação popular.  

 

É comum as bancas perguntarem, dentre as Constituições brasileiras, quais que foram 

promulgadas e/ou outorgadas. 

 

Macete:  

 

Para as Constituições a partir de 1934 (excetuam-se, portanto, as de 1824 e 1891), o professor indica 

um macete: as constituições cujas datas terminam em número Par foram Promulgadas, já as de 

número ímpar foram outorgadas. Com relação às constituições de 1824 e 1891 o processo se 

inverte: a que termina em número par (1824) foi outorgada e a que termina em ímpar (1891) foi 

promulgada.  

 

Estrutura da Constituição Federal 

 

Nossa CF é dividida em 3 partes: 

 

(i) Preâmbulo 

(ii) Corpo constitucional 

(iii) ADCT – Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias 

 

Obs.: Primeiro paradigma a ser quebrado é que dentro da CF não existem leis e Tratados 

Internacionais, a Constituição pode citar a dependência de uma lei ou citar um Tratado, mas o 

conteúdo da lei/Tratado não estará na Constituição.  

 

                                                           
2 Quanto ao ano de 1969, os doutrinadores discutem se foi apenas uma emenda constitucional ou se foi 
uma Constituição propriamente.  
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O preâmbulo, segundo a corrente majoritária, NÃO é uma norma constitucional propriamente 

dita, mas uma carta de intenções:  

 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” 

 

O corpo constitucional tem 250 artigos, sendo alguns dependentes de regulamentação (que pode 

estar na própria Constituição Federal ou em outras leis). Exemplos: a licença maternidade (art. 7º, 

inc. XVIII, CF) tem duração de cento e vinte dias, mas, no caso das empresas que adotarem o 

programa “empresa cidadã”, o prazo será de 180 dias; a licença paternidade, segundo o art. 7º, 

XIX, CF, será garantida “nos termos fixados em lei, e, enquanto não sobrevier a lei em questão, 

aplicar-se-á o ADCT, que prevê a duração de 5 dias para essa licença (art. 10, §1º, ADCT).   

 

ADCT são normas que regulam a aplicação das próprias regras constitucionais.  

Ex.: qual a idade da aposentadoria compulsória? Em regra, será aos 70 anos de idade, mas poderá 

ser de 75 anos de idade para alguns cargos, a depender de regulamentação por lei complementar 

(ainda não editada)3. No entanto, há previsão de norma de transição indicando valer 

imediatamente esse marco dos 75 anos para a aposentadoria em algumas carreiras em específico: 

Ministros do STF, Ministros dos Tribunais Superiores e Ministros dos Tribunais de Contas.  

 

Art. 100, ADCT. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do 

art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 

Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.       (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  

                                                           
3 Essa hipótese foi  recentemente criada pela EC nº 88, também conhecida como “PEC da bengala”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art40§1ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art40§1ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
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§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 

 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 

anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 

complementar;       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 

 

Alteração na Constituição 

 

A alteração formal da CF pode ser por emendas constitucionais ou por emendas constitucionais de 

revisão (houve apenas uma emenda deste tipo na CF de 1988, que foi a emenda constitucional nº 3 

de 1994).  

 

Outra metodologia para se alterar a Constituição é de maneira informal, através do procedimento 

interpretativo, que se chama mutação constitucional. Nessa forma de alteração o texto permanece 

inalterado (não há modificação material), mas a interpretação dada é em sentido diverso do 

anteriormente dado.  

 

Art. 5º, LXVII, CF - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

 

É possível a prisão civil por dívida do depositário infiel hoje no Brasil? NÃO, porque a 

Constituição sofreu a influência do Pacto de San José da Costa Rica, tendo o STF criado, inclusive, 

a Súmula Vinculante nº 25. É um caso de mutação constitucional, pois existe uma norma que tem 

uma literalidade diametralmente oposta à interpretação do Supremo. 

 

Procedimento de Alteração formal 

 Reforma Constitucional 

o Sessão bicameral 

o 3/5 dos membros 

 Revisão Constitucional  

o Sessão unicameral  

o maioria absoluta  

 

Reversão Jurisprudencial (Reação Legislativa) 

 ADI nº 5105/DF 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1


 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

É a possibilidade do legislador, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar/contrariar a 

jurisprudência. Pode ocorrer, inclusive, em face de entendimento consolidado em Súmula 

Vinculante, pois esta não vincula o Poder Legislativo em sua função típica (legislar). O Legislativo 

pode, então, criar uma EC que contrarie o entendimento (sumulado ou não) do STF, desde que se 

observem alguns aspectos.  O primeiro deles é que a EC, nesse caso, somente será aceita se não 

estiver contrariando as disposições do art. 60 (que prevê as chamadas cláusulas pétreas e os 

procedimentos de alteração da CF por meio das emendas). O segundo aspecto é que o Poder 

Legislativo poderá criar uma lei contrariando súmula ou jurisprudência quando estas estiverem 

obsoletas, incompatíveis com a realidade social.  

 

Constituição escrita vs não escrita  

 

Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita (consuetudinária). A escrita está 

expressa em um documento, já as consuetudinárias são baseadas em costumes, jurisprudência, 

tradições etc. As constituições escritas podem ser subdivididas entre a codificada (orgânica) e a 

legal (inorgânica). 

 

Bloco de Constitucionalidade 

 

É formado pelas normas constitucionais originárias, as normas constitucionais derivadas (EC) e os 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados nos moldes do art. 5º, §3º, CF. Portanto, o 

bloco de constitucionalidade inclui, ao lado da Constituição, outras normas a ela equiparadas.  

 

Por conta disso, existe hoje uma discussão na doutrina se a nossa Constituição é escrita codificada 

ou escrita legal. Antigamente não havia maiores dúvidas de que era escrita, mas com a criação do 

bloco de constitucionalidade alguns doutrinadores passaram a sustentar que a nossa Constituição 

estaria passando para a condição de “legal” ou “inorgânica”. 

 

Cláusulas Pétreas 

 

São normas constitucionais que envolvem assuntos tidos como pilares fundamentais da 

democracia para o constituinte e, por essa razão, não poderão ser revogadas por emenda 

constitucional.  

 

É possível alterar alguns aspectos dessas normas constitucionais, desde que não se altere o núcleo 

fundamental de proteção. Uma EC que se proponha a ampliar, por exemplo, a proteção dos 

direitos. 
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Se for criada uma nova Constituição é possível que essas normas deixem de existir, pois o poder 

constituinte originário é ilimitado, incondicionado e absoluto.  

 

Os assuntos denominados de cláusulas pétreas estão no art. 60, §4, da CF:  

 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

A cláusula pétrea tem uma hierarquia diferenciada das demais normas constitucionais? Não existe 

hierarquia entre normas constitucionais, portanto, a resposta é NÃO.   


