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Tema DC - 01 – INTRODUÇÃO DO ESTUDO DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
      RECORDANDO CONCEITOS 

 
 
1. CONCEITO BÁSICO DE DIREITO 
 
Somente podemos compreender o Direito, em função da sociedade. Se fosse 
possível ao indivíduo viver em estado de completo isolamento, ele não precisaria do 
Direito, porque não teria relações com os seus semelhantes a serem disciplinadas. 
 
Porém, o homem é um ser puramente social, precisa viver em sociedade e assim 
precisa manter uma série interminável de relações dentro da sociedade e por isto 
precisa do Direito. 
 
Acredita-se que o Direito tenha nascido no mesmo momento em que dois ou mais 
indivíduos sentiram a necessidade de regular as relações recíprocas para que 
continuassem existindo. 
 
Podemos então analisar o Direito sob dois aspectos: 
 
A. Direito Objetivo: é o conjunto de normas escritas, de regras obrigatórias, que 
impõe obediência a todos, para que possa existir a harmonia e paz social. É 
portanto, a norma de como se deve agir. 
 
B. Direito Subjetivo: é o poder de agir que o indivíduo possui e cujo limite é o 
Direito do seu semelhante. É a faculdade que o indivíduo tem para fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa e é assegurado pela ordem jurídica. É a faculdade de agir. 
 
Conceito de Direito: Direito é um complexo de normas, de regras (Direito Objetivo) 
ou de faculdades (Direito Subjetivo), que disciplinam as atividades humanas, por si 
mesmo obrigatórias e exigíveis (através de Coação), mediante a aplicação de 
penalidades. 
 
Finalidade do Direito: Visa regular as atividades do Estado para com o povo, que 

através de um sistema de justiça, cada cidadão possa encontrar o máximo de 
felicidade individual. 
 
Esta felicidade individual, unida a de outro cidadão, estabelece a felicidade geral, 
denominada também de "Bem estar coletivo". Art. 193 da Constituição de 1988. 
 
2. NORMA JURÍDICA 
 

São normas ou regras sociais que disciplinam a convivência social humana que são 
chamadas de Normas Jurídicas. 
 
Podemos dizer que temos então:  
 
NORMAS MORAIS: que se baseiam-se na consciência moral das pessoas ( 

conjunto de valores e princípios sobre o bem e o mal que orientam o comportamento 
humano) 
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NORMAS RELIGIOSAS: baseiam-se na fé revelada em cada religião. Porém estas 

normas não são dotadas de coerção para o seu cumprimento.  
 
Características das Normas Jurídicas  
 

1. Coercibilidade: é o emprego da força ou repressão, por parte do Estado, 
para que a norma seja aplicada, mesmo sem a vontade das pessoas.  
Ex. Uma pessoa acaba matando uma outra pessoa.  
Portanto a que matou desrespeitou uma norma prevista no Código Penal e 
portanto será punido, conforme a norma determinada pelo Estado, visando 
punir a que desrespeitou a norma e matou, como uma medida punitiva e 
intimidar a todas as outras pessoas para que também não matem outras, 
como sendo uma forma de intimidar as pessoas.  
Ex. A obrigação de pagar imposto de renda. 

  
2. Sistema Imperativo e Atributivo: O caráter Imperativo da norma, porque ela 

se impõe a uma parte como sendo necessário o cumprimento como um 
dever. Atributiva, porque a norma atribui a outra parte, o cumprimento do 
dever imposto pela norma. 

 
3. Promoção da Justiça: o conteúdo da norma jurídica deve ter como 

finalidade, estabelecer a justiça entre os homens, solucionando os conflitos de 
forma equilibrada  

 
Definição de Norma Jurídica: é a regra social garantida pelo poder de coerção do 

Estado, tendo como objetivo teórico a promoção da justiça. 
 
 
3. DIREITO NATURAL E DIREITO POSITIVO 

 
A. DIREITO NATURAL: supõe a existência de certos princípios com uma idéia 

superior de justiça, aos quais os homens não se podem contrapor. Este 
conceito é discutível. Decorre de ações cujo valor não dependem do juízo que 
se tenha sobre elas. Ex. Direito de reproduzir, Direito de constituir família, 
Direito de Viver. Etc. 

 
B. DIREITO POSITIVO: é o mesmo que Direito normativo, objetivo, escrito. 

Descreve as ações que antes de serem reguladas, podem ser cumpridas 
indiferentemente de um modo ou de outro e uma vez que estas ações 
passam a ser reguladas pela lei, devem ser desempenhadas da forma 
prevista de acordo com a lei escrita. É a norma escrita, positivada. 

 
4. FONTES DO DIREITO 

 
Podemos dizer que sob o ponto de vista científico, o Direito tem como fonte principal, 
a própria natureza humana. 
 
No sentido positivo o Direito é originário dos Usos e Costumes, da Lei, da Doutrina e 
da Jurisprudência. 
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A. USOS E COSTUMES: Como podemos observar, já nos povos primitivos os 

costumes transformavam-se em normas de conduta, como se fossem lei 
expressas. Era a repetição de atos e de comportamentos que passavam à 
compreensão de todos como forma obrigatória e este sentimento de 
obrigatoriedade dava ao ato o caráter de Direito. 

 
B. LEI: é empregada como sendo a vontade soberana do poder e como sendo o 

próprio costume revelado expressamente. A Lei deve necessariamente 
representar a declaração solene do Direito, porque se assim não ocorrer, não 
poderá atingir o seu fim. 

 
C. DOUTRINA: é a opinião dos autores e escritores, que pode ter influência na 

elaboração das regras de Direito.  Sendo o Direito uma ciência social de 
investigação, os interpretadores deverão utilizá-la, porém não perdendo de 
vista o seu fim. Essa investigação traz conhecimentos importantíssimos, pois 
são nestes conhecimentos que se fundam a Doutrina e daí conclui-se que é 
uma das fontes do Direito. 

 
D. JURISPRUDÊNCIA: é a repetição de decisões dos tribunais com respeito de 

determinada matéria jurídica, que pode vir a constituir uma norma jurídica, 
baseada na lei. É a conseqüência  da aplicação das leis em um só sentido. 
Desde que a Lei em sua interpretação geral consiga, através dos Tribunais, 
formar um pensamento comum quanto aos atos jurídicos por ela elaborados, 
forma uma Jurisprudência que poderá ser aceita como fonte do Direito. Porém 
salientamos que as decisões mesmo repetidas, porém contrárias às Leis, não 
conseguirão transformarem-se em jurisprudência.  

 
 
 
5. PRINCIPAIS RAMOS DO DIREITO 
 
DIVISÃO DO DIREITO PARA FINS DIDÁTICOS 
 

Como o Direito rege as relações sociais, que podem ser de interesse geral ou 
público e também de interesse particular ou privado, os autores procuram dividir o 
Direito, segundo o interesse da ordem social e do próprio indivíduo que é o sujeito 
de direitos e obrigações. 
 
As grandes divisões do Direito São: 
 

A. DIREITO PÚBLICO: É o ramo do Direito que rege as relações dos Estados 

entre si, as relações dos Estados para com os indivíduos. 
 
B. DIREITO PRIVADO: é O RAMO DO Direito que rege as relações entre os 

indivíduos, determina as normas jurídicas que surgem na vida das pessoas 
físicas e jurídicas. São todas as relações surgidas entre as pessoas em si. 
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DIVISÕES DO DIREITO (segundo o Prof. José Afonso da Silva) 
 

  A. Constitucional   
  B. Administrativo   
  C. Urbanístico   
  D. Econômico   
 1. Público E. Financeiro   
  F. Tributário   
  G. Processual   
DIREITO  H. Penal   
  I.   Internacional  (Público e Privado )  
     
 2. Social A. do Trabalho   
  B. Previdenciário   
     

 3. Privado A. Civil   

  B. Comercial   

     
 

NOTA: O quadro acima é apenas ilustrativo, pois na medida que  aparecerem outros 

tipos de Direito, devemos fazer a classificação deste Direito, para verificar se ele 
pertence ao ramo do Direito Público, Social ou Privado, de acordo com a sua 
aplicação e área de abrangência, fazer a sua alocação. 
 
 

6. DIREITO, MORAL É ÉTICA 
 

A. DIREITO: é considerado como sendo tudo aquilo que é justo de acordo com a 
Lei e a Justiça. 
 

B. MORAL: é um conjunto de regras que trata dos atos dos seres humanos, dos 

bons costumes e dos deveres dos homens na sociedade e perante os 
elementos de sua classe. 

 
C. ÉTICA: é o conjunto de princípios morais que devem ser observados no 

exercício de uma profissão. Uma regra a ser seguida, como dever 
profissional, perante aquele que contrata o seu serviço. A ética deve ser 
seguida na prática em todos os momentos profissionais. 

 

Direito 

Moral 

Ética 
 

A moral e o direito tem a seguinte base: a moral tem efeito dentro da pessoa, ela 
atua como um valor, aquilo que se aprendeu como certo e o direito tem uma relação 

com a sociedade, o direito é aquilo que a pessoa pode exigir perante seus 
semelhantes, desde que esteja de acordo com a lei, aquilo imposto pela sociedade. 
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7. ESTADO  - Conceito 
 
Estado é a sociedade política e juridicamente organizada, dotada de soberania, 
dentro de um território, sob um governo, para a realização do bem comum do povo. 
 
Bem comum é o conjunto de todas as condições de vida social que consistam e 
favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana 
 
 
8. ELEMENTOS DO ESTADO : Povo, território e governo 

 
A. POVO: conjunto de pessoas, politicamente organizado, sob uma ordem judicial, 

que é a sua jurisdição, que controla a todos que estão no seu interior e a forma de 
relacionamento com outros povos. 

 
População: é o conjunto de habitantes que vivem em um país. 
Nação: é uma comunidade de base histórico-cultural, com suas tradições 
Raça: é um conjunto de caracteres somáticos, que identificam um determinado 

grupo humano, sendo transmitido hereditariamente. 
 
B. TERRITÓRIO: É o espaço delimitado no qual o Estado exerce de maneira 

constante a sua soberania, consistindo de atividade política e jurídica abrangendo 
as atividades econômicas e morais 

 
C. GOVERNO: é a organização política estável, com poder soberano, que mantém a 

ordem interna e representa o Estado, no relacionamento com os demais membros 
da comunidade internacional. 

 
 
9. FUNDAMENTOS DO ESTADO - Religiosos, jurídicos, psicológicos, etc 

 
Pode-se afirmar que o Estado tem vários fundamentos, tais como: Religiosos, 
jurídicos, psicológicos e outros mais, dependendo do enfoque.  
 
A teoria religiosa explica que o Estado tem fundamento em Deus ou na providência 
divina. 
A teoria jurídica envolve a proteção do Estado em relação à família, ao patrimônio da 
pessoa. 
A teoria da força, considera que o Estado é o domínio dos fortes sobre os fracos. 
A teoria ética indica que a vida fora do Estado não pode ser considerada válida. 
A teoria psicológica menciona que o fundamento do Estado está no impulso que leva 
os homens a se reunirem e viverem sob o império do Estado. 
 
 
 
10. FINS DO ESTADO  

 
A finalidade do Estado é assegurar a vida humana em sociedade pelo fato que o 
homem não vive isoladamente e necessita de normas que disciplinem 
comportamentos. Visa o “bem comum do povo”. 
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11. TIPOS DOS ESTADOS: podem ser: simples e compostos: 

 
A: Simples: ou unitário é aquele que apresenta um poder único e centralizado, 

sendo formado por uma unidade estatal completa por si só. Ex.: França. Suíça, 
Uruguai. Chile, Paraguai, etc. 

 
 
B: Compostos: possuem estrutura complexa, formada por uma coordenação ou 

associação de estados soberanos, possuidores dos mesmos direitos, 
submetendo-se ao poder soberano e central, que os representa no plano 
internacional. Exemplo: Brasil, USA, etc 
O Brasil é composto por ter uma divisão político administrativa em 27 Estados, 
Distrito Federal e cada Estado é composto de muitos Municípios, formando a 
União Federal. 

 
 
 
 
12. FORMAS DE GOVERNO – Monarquia e República 

 
Monarquia: é o governo do soberano, que é o supremo legislador, consistindo no 

governo do Rei, que exerce o poder vitaliciamente, a sua sucessão é hereditária e 
possui amplos poderes ilimitados. 
 
República: vem do latim, que significa “res pública” ou “coisa pública”, onde o povo 

elege os seus representantes, para fazer as leis importantes para a sociedade, onde 
o Legislativo e Executivo exercem mandatos temporários e ea alternância de poder é 
obrigatória.   
 
 
 
 
13. SISTEMA DE GOVERNO – Parlamentar e Presidencialista 

 
Parlamentar: O Parlamento que representa o Estado, escolhe um representante 

que é o primeiro-ministro para governar e exerce a função de confiança, podendo 
ser destituído do cargo se não atingir as metas propostas. 
O chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe de Estado é o rei ou presidente e 
não possuem qualquer responsabilidade política. Ex. Inglaterra, Espanha 
(monarquias) e Itália (república). 
 
 
Presidencialista:  O povo elege um representante para ocupar o cargo de 

Presidente, durante um certo tempo que é o mandato. O presidente é o chefe de 
governo e chefe de Estado, representa o país e defende os interesses internos do 
país e escolhe ministros para auxiliar na função de administrar e governar. Ex. 
Brasil, Estados Unidos. 
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14. REGIME POLÍTICO: Democrático, Autocrático, Ditatorial 
 
Democrático: é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Os representantes do 

povo são eleitos por um período, através de eleições indiretas, de partidos ou grupos 
que ocupam o poder para governar e temos ainda a repartição dos Poderes em 
Legislativo, Executivo e Judiciário, onde procuram fazer o melhor em cada esfera de 
competência.  
Os três poderes encontram-se na mesma linha horizontal e um poder não deve 
sobrepor aos demais. O povo pode se manifestar através de Plebiscito, Referendo e 
Veto. 
 
Autocrático:  é o governo absoluto por uma só pessoa, que governa de forma 
enérgica, sobrepondo a sua vontade sobre todos os demais.  
 
 
Ditatorial: é o governo de uma  só pessoa, sendo soberano e a sua vontade deve 
ser aceita por todos. Não existe alternância de poder, que fica por muito tempo 
ocupando o cargo, até que uma revolução ou outro acontecimento o retire do poder. 
Existe a concentração de poderes em uma pessoa, onde a sua vontade é lei. 
 
 
15. SISTEMAS ELEITORAIS -  
 
Na representação Majoritária somente o grupo que tiver a maioria ou seja, 
majoritário é que elege os seus representantes, não se importando quantos são os 
partidos.  
Se tivermos a eleição em apenas um turno, é eleito aquele que tiver a maioria de 
votos. No entanto se tiver o segundo turno nas eleições, são escolhidos os dois mais 
votados para uma nova eleição e ficará com o poder, aquele que tiver a maioria dos 
votos o que acaba favorecendo a governabilidade.  
Normalmente utilizado para escolher os membros do Executivo, como presidente, 
Governador e Prefeito. 
 
No sistema Proporcional todos os partidos acabam tendo a possibilidade de ter 
seus representantes, onde é estabelecida uma proporção entre o número de votos 
recebidos pelos partidos e o número de cargos obtidos. Este sistema é utilizado para 
eleger os Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. 
 
O Sistema Distrital é aquele que divide as zonas eleitorais em distritos, podendo o 

eleitor, votar apenas nos candidatos do seu distrito, o que acaba tendo pelo menos 
um representante por região ou distrito 
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