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CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

SO CI DI VA PLU



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Democracia indireta e direta (mista):

Indireta (representativa) > regra: através das eleições, a
população escolhe as pessoas que a irão representar, em
teoria.

Direta:

a) plebiscito: consulta popular feita antes de a norma ser
elaborada. Ex.1994;

b) referendo: consulta popular posterior à norma. Estatuto
do Desarmamento;

c) iniciativa popular de lei: povo inicia um processo
legislativo, ou seja, o povo manda o projeto de lei para a
Câmara dos Deputados. LC n. 135/2010, a famosa Lei da
Ficha Limpa.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SO Voltando ao mnemônico acima, a RFB tem soberania. Os entes que
compõem nossa república (União, estados, DF e municípios) têm
tríplice autonomia: financeira, administrativa e política (FAP).
CI tem relação muito próxima com direitos políticos;
DI – a constituição federal de 88 é considerada Constituição Cidadã, pois
inclui os Direitos Humanos, como a Dignidade da Pessoa Humana. ex.
algemas!

VA - há uma clara relação com o Capitalismo (arts. 1º e 170). Em 2019,
o presidente fez uma MP da liberdade econômica, que depois virou
estatuto, que veio para tentar desburocratizar a atividade econômica,
tirar o Estado e deixar as pessoas trabalharem de forma mais livre,
para desenvolver o setor privado.
PLU – não é pluripartidarismo!!! – isso é a aceitação de vários
pensamentos políticos: direita, esquerda e centro.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 2º São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Montesquieu falava que o poder era um só;
mas para que possa organizar melhor o
poder público, ele sugeriu uma divisão
tripartite: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Essa teoria diz que nenhum poder pode se
sobrepor ao outro, logo, há freios e
contrapesos recíprocos
(freins et contrepoids).

Ex. 1: a escolha de ministro para o STF.


