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Primeiramente, é imperioso saber que, no Exame da OAB e na 

maioria dos concursos, na 1a fase, o texto constitucional é muito cobrado. 

 

Por isso, é absolutamente recomendável ler alguns artigos da 

Constituição. VALE A PENA. Anote alguns artigos que podem fazer a diferença: 

1o a 4o (princípios fundamentais), 5o (direitos individuais), 12 

(nacionalidade), 14 a 17 (direitos políticos), 18, 19, 22 e 24 (federação). 

34 a 36 (intervenção), 59 a 69 (processo legislativo), 136 a 141 

(estado de sítio e defesa), 101, 102, 104, 105, 103-A e 103-B (Judiciário) 

ATENÇÃO: com a leitura atenta desses artigos você poderá 

garantir pelo menos três questões da prova. ISSO FAZ A DIFERENÇA. 

 

Vamos falar de alguns temas importantes. Comecemos com 

PODER CONSTITUINTE. 

PODER CONSTITUINTE é o poder de criar ou de reformar uma 

Constituição. O autor responsável pela teoria é o francês SIEYÈS. 

O titular do Poder Constituinte é o POVO, mas esse é o titular 

indireto desse poder, pois quem o exerce diretamente são os representantes. 

O PODER CONSTITUINTE pode ser ORIGINÁRIO (poder de criar 

uma nova Constituição) ou DERIVADO, que pode ser REFORMADOR ou 

DECORRENTE. 

PODER DERIVADO REFORMADOR é o poder de reformar, alterar, 

uma Constituição já existente. 

PODER DERIVADO DECORRENTE é o poder de cada Estado fazer 

sua própria Constituição. 

CARACTERÍSTICAS DO ORIGINÁRIO: inicial (faz nascer um novo 

ordenamento jurídico), incondicionado (pode ser exercido de qualquer 

maneira). 

ATUALMENTE, há sérias dúvidas se o PODER ORIGINÁRIO é 

limitado ou ilimitado. Prevalece o entendimento de que é LIMITADO. 
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Por sua vez, o PODER DERIVADO é condicionado (possui formas 

estabelecidas de manifestação) e limitado (tem seus limites na própria CF). 

PEGADINHA: atualmente, a doutrina menciona o PODER 

CONSTITUINTE DIFUSO (caiu ONTEM na prova oral do MP/SP). 

PODER CONST. DIFUSO (mais conhecido como mutação 

constitucional) consiste na alteração da interpretação da Constituição, e não do 

texto. 

QUAIS SÃO OS LIMITES DO PODER DERIVADO? Há vários limites, 

como as CLÁUSULAS PÉTREAS (matérias que não podem ser suprimidas). 

QUAIS SERIAM OS LIMITES DO PODER ORIGINÁRIO? Segundo 

muitos, não pode uma nova CF retroceder na tutela de direitos fundamentais. 

ATENÇÃO: atualmente, a única maneira de se alterar a 

Constituição é por meio de EMENDA CONSTITUCIONAL (art. 60, CF). 

Quem pode fazer a PEC (PROPOSTA DE EMENDA 

CONSTITUCIONAL)? O rol está no artigo 60, I, II e III, da CF. 

I) 1/3 de deputados ou senadores; 

II) Presidente; 

III) mais da 1/2 das assembleias legislativas, pela maioria 

simples de seus membros. 

APROVAÇÃO DA EC: ela deve ser votada nas 2 casas do Congresso, 

em 2 turnos, e com quorum de 3/5 dos seus respectivos membros. 

ATENÇÃO: não existe na EMENDA CONSTITUCIONAL sanção ou 

veto presidencial. 

Se uma PEC (proposta de emenda) for rejeitada, somente poderá 

ser apresentada novamente na próxima sessão legislativa. 

A Emenda Constitucional é promulgada pelas Mesas da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal (cuidado: não é a mesa do Congresso). 

CLÁUSULAS PÉTREAS: forma federativa de Estado; voto direto, 

secreto, universal e periódico; sep dos poderes; direitos e garant. Individuais 

Vamos falar agora de mais um tema: APLICABILIDADE DAS 

NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
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As normas constitucionais possuem eficácia variada. Eficácia é a 

possibilidade de produção de efeitos concretos. Vamos à classificação: 

NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA: produz todos os 

seus efeitos, sem precisar de complemento. 

NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONTIDA: também produz 

todos os seus efeitos, mas lei infraconstitucional pode reduzir esses efeitos. 

Exemplo de NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA: art. 5o, XIII. Trata do 

direito ao trabalho, mas permite limitação (como a aprovação no exame da 

oab). 

NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA: produz poucos efeitos. Tem duas 

espécies: NORMAS PROGRAMÁTICAS e DE PRINCÍPIO INSTITUTIVO. 

NORMAS PROGRAMÁTICAS são aquelas que prevêem um 

programa de atuação para o Estado. Produzem poucos efeitos pois precisam da 

evolução estatal 

NORMAS DE PRINCÍPIO INSTITUTIVO são aquelas que produzem 

poucos efeitos pois precisam de um complemento, uma regulamentação. 

Se esse complemento não é feito, ocorre a 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO, que pode ser atacada por ADI POR 

OMISSÃO ou MANDADO DE INJUNÇÃO. 

Bem, meus caros amigos, essa foi a nossa REVISÃO de sexta-feira. 

Na próxima semana, vamos nos reunir novamente para estudarmos por aqui. 

Tenham todos um excelente final de semana. Para aqueles que 

farão OAB ou CONCURSOS nas próximas semanas, BONS ESTUDOS! 

 

 

 

 

 


