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INOCÊNCl 

1. ORDENAMENTO 	JUR(D\ 
MENTAL. CONCEITO, OE 
CLASSIFICAÇÃO DAS CO 
TITUCIONAL SUPREMA( 

1. 1. Ordenamento jurldico. 
Como a compreensão do 

mamente ligada às ide ias de C. 
seu turno, reaparece rão qlland. 
problema da criação judicial do 
sumariamente embora, antes ~ 
normas j uríd icas, sobretudo as 
re levância para a interpretação, 

Registrando, desde logo, c 
são nonna fundamental - a que , 
inclusive na obra de Hans Kel: 
no jogo de linguagem do Direit. 
qualificaremos como norma fw 
da comunidade política, unific. 
quais, em razão e a partir dela, 

Resumidamente, em pala· 
damental aquela que constit~ 
quanto representa o fundamer 

I Sobre a importância e funções da 
namento jurídico. ver Pablo Pére, ' 
Centro de Estudios Consritucionalt 
general de la interprewôoo jurúJica, ~ 
2 Sobre os sentidos e funções da nc 
Kelsen y la norma fundamenwJ, Mad 
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