OBSERVAÇÕES:
1) Este material não substitui uma doutrina de peso;
2) O material visa facilitar a vida, portanto, a linguagem será bem informal,
qualquer erro, só avisar no meu email: joaotempusfugit@gmail.com;
3) Há conteúdo para vida e há conteúdo para concurso, vou avisar ao decorrer
do material o que deve ser decorado;
4) O material será feito em quadros sinóticos, porque a vida já é bem difícil para
ficar complicando;
Pronto, creio que é isso, simbora trabalhar.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

Introdução

1) Bom, acho que o primeiro passo é entender que o caput (a
cabeça) deste artigo NÃO É UMA CARTA DE INTENÇÕES,
não é só uma ideia, é um COMANDO/MANDAMENTO
CONSTITUCIONAL, é algo que tem que ser aplicado a todo
ordenamento, inclusive, a nós!
2) Entender que daí sai três princípios materiais estruturantes:
REPUBLICANO, FEDERATIVO E DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

1) Bom, agora entra a raiz da coisa. Antes de tudo, é entender
que a República é uma reflexão Romana acerca da relação
entre governantes e governados, por isso FORMA DE
GOVERNO.
2) Posto isso, nada mais coerente que trazer uma citação de
Cícero:
“É, pois, a República coisa do povo considerado como
tal, não de todos os homens de qualquer modo
congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no
consentimento jurídico e na utilidade comum”
(CÍCERO, Marco Túlio. Da República, p. 40).

Elementos
da
República
3)

Bom, a partir daí, trazer o conceito básico de república, ou
seja, Res + Publica, ou seja, coisa de todos, coisa da utilidade
comum. Bom fechamos Cícero.

4)

Continuando, vamos navegar nas águas de Kant, lá no seu
livro paz universal. Se Cícero fala da UTILIDADE COMUM
COMO 1 ELEMENTO, Kant nos traz a noção de
PUBLICIDADE COMO 2: “Todos os atos respeitantes ao
direito de outros homens, cuja máxima não é compatível com

a publicidade, são injustos” (op. cit., p. 204).
1) DECOREBA PARA FINS DE CONCURSO
Lembrando que REPÙBLICA É UMA FORMA DE GOVERNO
TEMPORALIDADE: ALTERNÂNCIA NO PODER. Ex: lembrar
de um partido que ficou muito tempo no poder.
REPOSABILIDADE: AGENTES PUBLICOS RESPONSAVEIS
PERANTE A LEI, SEM PRIVILÉGIOS. Ex: impeachment
ELETIVIDADE: INVESTIDURA NO PODER E ACESSO AOS
CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÔES
DESDE QUE ATENDAM OS REQUESITOS PRÉESTABELECIDO NA LEI E NA CONSTITUIÇÃO. (IGUALDADE
FORMAL)

Caracterí
sticas da
Repúblic
a

TRE
E a Monarquia? É o OPOSTO da República, oras bolas,
lembre-se de Game of thrones, Ned stark e Robb Stark.
HEREDITARIEDADE
IRRESPONSABILIDADE
VITALICIEDADE

HIV

1) Por que o Brasil ainda tem dificuldade de Republicanização?

PROBLEM
ATIZAÇÃO

Lembrar que PATRIMONIALISMO é o Estado dirigido como
PATRIMÔNIO PESSOAL DO GOVERNANTE, isto é, há uma
confusão entre o Público e o Privado, o governante usa a máquina
pública para alcançar suas aspirações, portanto, não há a
observância dos elementos e características já supracitadas - Os
donos do poder, de Raymundo Faoro.
Lembrar da Piada do Maycon Temer. Fechamos.

OBS: Seguinte, como o tempo foi curto, faltaram algumas coisas para fins de
concurso, desta forma, vou colocar uma tabela aqui, peço, encarecidamente, que
VOCÊS A DECOREM!

Qualquer dúvida, só mandar um email =)
Seguindo.
1) Primeiro, entender que se refere a uma FORMA DE
ESTADO, isto é, como o PODER É EXERCIDO NO
TERRITÓRIO.
2) Pressupõe descentralização do exercício do poder
político.
3) Aqui é só dar uma pincelada, porque no Constitucional II
se trabalha mais afundo.

PRINCÍPIO
FEDERATIVO

4) Assim, acho que a maneira mais fácil de entender esse
tema é inverter os pólos, como assim? Ao invés de tratar
os entes federativos como entidades abstratas, o ideal é
colocá-las no mundo concreto. Bom, como a gente faz
isso?
5) Invoca o legislativo de cada um: Município (Câmara
Municipal), Estado (Assembléia Legislativa), DF (Câmara
Legislativa) e o União (Congresso).
6) Bom, a partir daí, é entender que cada entidade possui
autonomia político-administrativa, ou seja, há mais de uma
esfera de poder sobre o mesmo território. Então, assim

como você se submete a uma lei municipal (IPTU), se
submete a uma lei estadual (IPVA) e federal (IMPOSTO
DE RENDA) no mesmo território.
7) A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUE É
SOBERANA, OS ENTES SÃO AUTONÔNOMOS. Lembrese da história de quem mora sozinho ou não.

Vou colocar uma imagem para facilitar a existência.

Nada mais lindo que citar Lênio Streck (se não conhecer,
procurem!) ele dita que este princípio está estritamente ligado
a realização de Direitos Fundamentais, isto é, busca-se a
realização de Direitos e Garantias Fundamentais no seu mais
alto grau, tendo como norte a implantação de níveis reais de
igualdade e liberdade.
1) Ter em mente que o principio DA SOBERANIA POPULAR
é a VIGA MESTRA desse Estado Democrático de Direito.

2) Bom, a partir daí é entender que existe duas dimensões
desse Estado Democrático de Direito, UMA FORMAL E
OUTRA SUBSTANCIAL.
3) A formal se traduz na participação popular, VONTADE DA
MAIORIA (Sim, deve prevalecer, DESDE QUE, DESDE
QUE RESPEITADO OS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS DAS MINORIAS),
realização de eleições periódicas, alternância no poder,
essas características que tem nexo, por sua vez, com as
da República.
Princípio do
ESTADO
DEMOCRÁTICO
DE DIREITO

4) Mas não só, há uma dimensão SUBSTANCIAL, a qual
decorre da força vinculante dos direitos fundamentais, isto
é, TRAZ A NOÇÃO DE PROTEÇÃO DAS MINORIAS,
PAPEL CONTRA MAJORITÁRIO E PLURALISMO.
Mas qual é a idéia desses conceitos? Simples!
a) O que é uma minoria? O conceito de Mendes Chaves:
A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que de
algum modo e em algum setor das relações sociais se encontra
numa situação de dependência ou desvantagem em relação a
outro grupo, “maioritário”, ambos integrando uma sociedade
mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento
discriminatório por parte da maioria.
Assim sendo, devido à construção do Estado Brasileiro
(desigual), essas minorias foram deixadas de lado, ao limbo,
desta forma, o Estado deve elabora políticas públicas para tentar
equalizar a sociedade. Ex: participação política feminina, que
estabelece um percentual mínimo de 30%, políticas de cotas, Lei
Maria da Penha, etc.
FÓRMULA:
DESIGUALAR NO PLANO JURÍDICO
IGUALAR NO PLANO FÁTICO
b) Papel contra majoritário? Lembrar do conceito de
LEGISLADOR CONSTITUCIONAL NEGATIVO,
encapado por Canotilho, ou seja, se o legislador faz a
lei contra a Constituição, eu (STF) posso retirá-la do
ordenamento, se o legislador tirar o fundamento de
validade da maioria, eu (STF) faço o exercício contra
esta, porque a supremacia constitucional deve
prevalecer.

c) Por ultimo, trazer o conceito de pluralismo, como já
Diria Bobbio: sociedade dos vários centros de poder,
portanto, temos que respeitar as diversidades e
liberdades. Ex: orientação sexual, religiosa.

O que se entende por um fundamento?
São valores estruturantes do Estado Brasileiro, são verdadeiros
pilares, ou seja, aquilo sem qual o Estado rui/desmorona.

FUNDAMENTO
S

.

MACETE,
DECOREM!

Conceito: PODER SUPREMO E INDEPENDENTE
SUPREMO (ORDEM INTERNA)
INDEPENDENTE (ORDEM EXTERNA)
SOBERANIA

Isso quer dizer que, na ordem interna, nenhum poder, seja ele
qual for, é mais forte do que o da República Federativa do Brasil.
Já no que tange a ordem externa, os outros países, por arbítrio,
não podem submeter o Brasil a cumprir qualquer tipo de ato.
Portanto, SUPREMO PRESSUPÕE VERTICALIDADE é
ESTADO  CIDADÃO

Noutro, INDEPENDENTE, HORIZONTALIDADE
ESTADO  ESTADO
Conceito Stricto Sensu: capacidade de votar e ser votado
Conceito Lato Sensu:
A palavra cidadania deriva do latim civis, civitas e activa
civitatis para designar os laços que prendem um cidadão a uma
organização política, dotando-o de prerrogativas de influir nas
decisões políticas e obrigando-o a seguir o que fora decidido
pelas instâncias legais.
Em outras palavras:
CIDADANIA

 Cobrar o cumprimento das Leis
Participação Ativa no Estado
e
 Cumprir as leis
Ou seja, a cidadania NASCE quando o cidadão tem
consciência dos seus deveres e direitos.
Por isso Rousseau assevera: os homens são regentes/corifeus
das direcionantes do poder político.
Lembrar do HC 73. 454: Em um Estado Democrático de Direito
o cidadão tem o DIREITO de ser opor a uma ordem ilegal, mas
não só, ele tem o DEVER, ainda venha de um “juizeco” Togado.
Questão: As pessoas possuem cidadania, mas são todas que a
exercem?
É VALOR FONTE, É O CENTRO GRAVITACIONAL DE TUDO.
É BASE PARA OS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS, A ESPINHA DORSAL DO ORDENAMENTO
JURÍDICO.

DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA

Lembrar do julgamento de Nuremberg: fiz o que fiz por que a
lei permitiu, desta forma, demonstra o formalismo puro, a
neutralidade do direito, assim sendo, pós positivismo, o Direito se
Aproxima da Moral e a Dignidade da Pessoa Humana é elevada a
valor supremo para barrar aqueles horrores.
https://www.youtube.com/watch?v=N1R783KjXvc
Vejam este vídeo e entendam o porquê de defender a
Dignidade da Pessoa Humana sempre.

Conceito de Kant: Homem é um fim em si mesmo, jamais um
objeto. Isso quer dizer que devemos tratar o outro como
gostaríamos de ser tratado.
Por que se eu começo ferir a dignidade da pessoa humana,
nas palavras de Durig, há coisificação da pessoa humana.
PORTANTO, O ESTADO EXISTE PARA O HOMEM E NÃO O
HOMEM PARA O ESTADO.
HC 70.389/SP Tortura de adolescentes por policiais.
Lembrar da frase de Gabriel García Márquez: o homem só tem
o direito de olhar o outro de cima para baixo, se for para ajudá-lo
a se levantar.

TEORIA DOS 5 COMPONENTES DE CANOTILHO

DECOREBA
DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA

1) Afirmação da integridade física e espiritual do homem
como aspectos irrenunciáveis de sua individualidade;
2) Garantia da identidade e integridade da pessoa através do
desenvolvimento da sua personalidade;
3) Libertação da angústia da existência da pessoa, libertação
essa através de mecanismos sociais de providência que
garantam a possibilidade de condições mínimas
existenciais;
4) Consagração da autonomia individual através da limitação
dos poderes públicos relativamente aos conteúdos, formas
e procedimento do Estado de Direito;
5) Dignidade social, ou na igualdade de tratamento normativo,
ou seja, igualdade perante a lei.
FÓRMULA- OBJETO DE DURIG
1) A dignidade humana é agredida sempre que o homem é
reificado, ou seja, reduzido a um objeto;
2) A dignidade humana é atingida quando a pessoa humana
se torna um mero objeto do agir estatal;
3) Veda toda e qualquer coisificação ou instrumentalização do
ser humano.
Galera, seguinte, sei que é chato, mas tentem ler pelo menos uns
5 vezes essas duas teorias ai.
A foto que se segue eu tirei no Rio, uma das coisas mais tristes
que já vi na vida, um menino, negro, oriundo, possivelmente, da
“favela”, largado ao sol escaldante, tendo só a sombra de uma
placa como refúgio.

Cadê a dignidade da pessoa humana e, ainda mais, ele terá
possibilidade de exercer a cidadania?
Estes fundamentos estão em todos os lugares, eles permeiam o
tecido social, galera, fiquem atentos!

VALORES
SOCIAIS DO
TRABALHO E
DA LIVRE
INICIATIVA

Lembrar da balança.
O trabalho tem que ser permeado por VALORES SOCIAIS, tem
que respeitar os direitos trabalhistas.
Já no que tange a LIVRE INICIATIVA, esta se traduz na
capacidade de empreender, mas não se pode visar só o lucro,
tem que respeitar os direitos trabalhistas os direitos
consumeristas, a balança deve estar em equilíbrio.

Leonardo Raup: o desenvolvimento tem que ser orientado para
combater abusos cometidos no passado.
Re 349.686: Livre iniciativa não pode afastar o direito do
consumidor.

Em uma sociedade plural como a nossa, deve haver respeito às
diferenças, pois coexistem várias ideais, pessoas que pensam A
e pessoas que pensa B, coxinhas e esquerdopatas.
Tenho que respeitar!

PLURALISMO
POLÍTICO

Contudo, não posso usar o manto/capa da liberdade para
construir discurso de ódio, hate speeches. Com certeza, a
liberdade de expressão é valor consagrado, mas nos limites
legais.
Parar de apontar o dedo, criticar ao excesso. Como já diria Isaac
Newton: construímos muros demais e pontes de menos.
Pluripartidarismo: vários partidos.
Temos muitos partidos, mas será que eles representam o
pluralismo?
Materializa a soberania popular.

Parágrafo
único

DECORAR A DIFERENÇA DAS DEMOCRACIAS

Lembrar que a nossa é a MISTA
Por fim, a reflexão de Benjamin Constant acerca da liberdade
antiga e a moderna.

Cora Coralina - recrie tua vida sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.

