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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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CONSTITUCIONALISMO E CONSTITUIÇÃO 

 

 A constituição, tal qual a conhecemos hoje, é um produto que decorre de um 

movimento histórico, cultural, jurídico e político que é denominado 

constitucionalismo. 

 O constitucionalismo é o movimento histórico-cultural de natureza jurídica, 

política, filosófica e social, com vistas (principalmente) à limitação do poder e 

à garantia de direitos que levou à adoção de constituições pela maioria dos 

Estados, especialmente, no que concerne à constituição formal (constituição 

escrita). 

 A doutrina costuma dividir o estudo do constitucionalismo em algumas fases ou 

ciclos. Trata-se de uma forma de sistematizar o estudo para facilitar a 

compreensão do fenômeno do constitucionalismo. Aqui, será abordada uma 

dessas sistematizações que dividem o constitucionalismo em determinadas 

fases, cada uma delas tendo contribuído para o sentimento de constituição que 

se tem atualmente. 

 

FASES DO CONSTITUCIONALISMO 

 Enfim, a doutrina fala nas seguintes fases do constitucionalismo: 

 Constitucionalismo na antiguidade clássica; 

 Constitucionalismo antigo (Séc. XIII ao final do Séc. XVIII); 

 Constitucionalismo moderno (a partir do final do Séc. XVIII); 

 Constitucionalismo liberal (do final do Séc. XVIII ao início do Séc. XX); 

 Constitucionalismo social (desde o início do Séc. XX); 

 Constitucionalismo contemporâneo ou Neoconstitucionalismo (desde 

meados do século. XX, no pós 2ª Guerra Mundial). 
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Constitucionalismo na Antiguidade Clássica 
 

 O constitucionalismo na antiguidade clássica abrange 3 constitucionalismos 

diferentes daquela época: I) constitucionalismo hebreu; II) constitucionalismo 

grego; e III) constitucionalismo romano. 

 No constitucionalismo hebreu, havia um Estado teocrático (uma teocracia), no 

qual foram criados limites ao poder político através da Lei do Senhor. Assim, a 

Lei do Senhor limitava o poder político exercido pelos homens. Tem-se, aí, uma 

ideia embrionária de hierarquia das leis. 

 No constitucionalismo grego, existiram, nas cidades-Estados gregas, vários 

mecanismos de democracia direta, havendo identidade entre governantes e 

governados. Os cidadãos gregos exerciam, por muitos mecanismos, diretamente 

o poder. Havia, até mesmo, sorteios de funções públicas, para que os cidadãos 

as exercessem de forma temporária. Além disso, ainda no constitucionalismo 

grego da antiguidade clássica, houve a ideia de hierarquia das leis, retratada, por 

exemplo, na tragédia “Antígona”, de Sófocles. No constitucionalismo grego, 

também havia mecanismos que hoje seriam enquadrados como controle de 

constitucionalidade, com destaque para o mecanismo chamado “grafé 

paranomon”, por meio do qual, havia o julgamento de uma lei apontada como 

violadora de princípios e normas superiores dos Deuses. 

 No constitucionalismo romano, verificou-se uma ideia bastante embrionária da 

separação do poder. O poder era distribuído entre os Cônsules (que eram dois), 

o Senado e o povo (inclusive, isso deu ensejo à ideia de que havia, na Roma 

Antiga, uma constituição mista, que é a constituição que divide o poder entre as 

várias esferas sociais). 
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Constitucionalismo Antigo 
 

 O início do Constitucionalismo antigo se dá no século XIII, com a Magna Carta 

inglesa (de 1215). 

 O fim do Constitucionalismo antigo ocorre com o início do Constitucionalismo 

moderno, o que se verifica no século XVIII, com as Constituições Americana 

(1787) e Francesa (1791). Essas duas constituições são as primeiras constituições 

escritas em sentido moderno. 

 A principal manifestação do Constitucionalismo antigo é o Constitucionalismo 

Inglês. 

 Os Constitucionalismos inglês, norte-americano e francês são os principais 

movimentos do fenômeno do constitucionalismo para a formatação da 

Constituição como atualmente conhecemos. 

 

Constitucionalismo Inglês 
 

 O constitucionalismo inglês é também chamado de constitucionalismo 

historicista, tendo como principais (e mais cobrados em provas) documentos 

históricos os seguintes: 

 Magna Charta (1215); 

 Petition of Rights (1628); 

 Habeas Corpus Act (1679); e 

 Bill of Rights (1689). 

 A Magna Carta, assim, foi um pacto firmado entre o Rei João Sem Terra e os 

barões do reino (os senhores feudais). Estes, em troca da renovação do 

juramento de fidelidade ao Rei, forçaram-no (o Rei) a assinar um documento (a 

Magna Carta), no qual havia a previsão de limites ao poder real (o que até era 

comum na época, como constava em outros documentos. 

 Alguns dispositivos da Magna Carta ainda estão em vigor e integram o que 

conhecemos como constituição inglesa, a qual, que é uma constituição 
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costumeira (ou consuetudinária). No entanto, não se pode esquecer que há 

elementos escritos em uma constituição costumeira. 

 O Bill of Rights (de 16/12/1689) foi um documento imposto pelo Parlamento 

inglês, limitando o poder real, como uma condição para que o novo Rei (Henrique 

d’Orange) assumisse o trono após a Revolução Gloriosa. Cuida-se do primeiro 

documento escrito de origem parlamentar a limitar o poder do Rei. 

 A Magna Carta foi um documento do próprio Rei, que foi forçado a assiná-la 

pelos barões do reino. Já o Bill of Rights foi um documento do Parlamento inglês 

imposto ao rei, e, nesse documento, tem-se, simbolicamente, o marco do início 

da soberania do Parlamento. 

 O Bill of Rights é um marco do Estado de direito, pois a partir dele, com a 

soberania do Parlamento, o poder estatal passou a ser exercido dentro dos 

limites da lei. 

 

Constitucionalismo Norte-Americano 
 

 No constitucionalismo norte-americano houve a adoção da constituição escrita 

pela primeira vez, e ela foi adotada como uma decisão do povo, firmando-se aí 

a ideia de democracia dualista, que é aquela que se baseia em dois tipos de 

decisão: decisões raras do povo (a constituição) e decisões cotidianas ou 

frequentes dos governantes. Quando há um choque entre elas, as decisões raras 

do povo prevalecem (é a ideia de supremacia da constituição). 

 O reconhecimento da existência de decisões raras do povo que não podem ser 

contrariadas pelas decisões cotidianas dos governantes leva à ideia de 

supremacia da Constituição, o que resultou em uma contribuição fenomenal do 

constitucionalismo norte-americano para o constitucionalismo moderno: o 

controle de constitucionalidade. 

 O controle de constitucionalidade nos moldes atuais nasceu no 

constitucionalismo norte-americano, mais precisamente no famoso caso 

Marbury versus Madison. 
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 O constitucionalismo norte-americano também contribuiu para o pensamento 

constitucional moderno com a ideia de que não há poderes absolutos ou 

supremos: todos os poderes derivam da Constituição, e a Constituição se 

preocupa em tornar esses poderes equilibrados, utilizando mecanismos de freios 

e contrapesos (pequenas interferências de um poder no outro, os famosos 

checks and balances). 

 Nos EUA, a Constituição tem a função de limitar o poder, é uma Constituição 

garantia, não é uma Constituição dirigente como a CF brasileira de 1988. 

 No constitucionalismo norte-americano, houve (com a Constituição de 1787) a 

criação do modelo federal de Estado em sentido moderno. 

 O sistema presidencialista de governo também nasce na Constituição dos EUA 

de 1787. 

 

Constitucionalismo Francês 
 

 O constitucionalismo francês deu como contribuição para o pensamento 

constitucional moderno a ideia de igualdade de todos perante a lei.  

 No constitucionalismo francês, houve a formatação teórica do poder 

constituinte, pela obra do Abade Emmanuel Joseph Sieyès chamada “O que é o 

Terceiro Estado?”. Nessa obra, foi definida a nação como a titular do poder 

constituinte, mas atualmente o pensamento predominante é o de que o poder 

constituinte pertente ao povo (posição adotada pela Constituição Brasileira de 

1988, conforme consta do seu art. 1º, p. único). 

 

 

Constitucionalismo Liberal 
 

 O modelo de Estado liberal surge, na mesma época, na França e nos Estados 

Unidos, dando ensejo ao surgimento do chamado constitucionalismo liberal, 
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que prega um Estado mínimo, um Estado de abstenção, um Estado que não se 

mete nas relações sociais e econômicas. Então, é isso o que surge no final do 

século XVIII (e impera no século XIX): constituições escritas garantindo os direitos 

fundamentais de primeira geração, que exigem do Estado, principalmente, uma 

abstenção, um não fazer, não devendo se intrometer na vida das pessoas. As 

relações sociais e econômicas, em um Estado libera devem ser regidas pela “mão 

invisível do mercado”, como diria Adam Smith. 

 

Constitucionalismo Social 
 

 No início do século XX, a ideia de constitucionalismo liberal sofre um abalo 

enorme, porque surgem os direitos fundamentais de segunda geração, que são 

os direitos sociais, os quais são os direitos que exigem do Estado, principalmente, 

uma atuação positiva, um fazer. O Estado, assim, deixa de ser o Estado Liberal e 

passa a ser o Estado de Bem-Estar Social (ou o Estado Social), e, aí, nasce o 

constitucionalismo social, o qual, portanto, é marcado pela existência de 

direitos fundamentais de segunda geração e por uma atuação positiva do 

Estado. 

 

Constitucionalismo Contemporâneo (ou 
Neoconstitucionalismo) 
 

 O neoconstitucionalismo (ou constitucionalismo contemporâneo) é o estágio 

atual do constitucionalismo, tendo surgido na segunda metade do século XX, no 

pós 2ª Guerra Mundial, como uma resposta à barbárie nazista, que foi viabilizada 

pelo positivismo jurídico. 

 As características do neoconstitucionalismo são as seguintes: 

 A dignidade da pessoa humana passa a ser o valor supremo e passa a ser 

o fundamento do Direito e da Constituição.  
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 Não há mais uma separação rígida entre o Direito e a moral. 

 A matéria tipicamente constitucional passa a incluir, além de direitos 

fundamentais, valores, opções políticas, diretrizes dirigidas aos poderes 

estatais. 

 A Constituição, cujos preceitos eram encarados como meras sugestões, 

passa a ter um valor jurídico, deixando de ser vista como um documento 

meramente político e sendo reconhecida a sua força normativa. 

 A Constituição passa a ocupar uma posição formal hierarquicamente 

superior a todas as demais normas. 

 A Constituição passa a ser tida como um vetor interpretativo 

fundamental para a compreensão de todos os ramos do Direito (tudo é 

visto à luz da constituição). 

 Passa a haver uma convivência de muitos valores, valores esses muitas 

vezes contrapostos ou contraditórios entre si.  

 Ganham grande destaque os princípios, especialmente, para a técnica de 

ponderação de interesses. Os princípios são entendidos como espécies 

de normas, ao lado das regras. 

 Os princípios ganham importância no processo de aplicação do Direito. 

O processo de aplicação do direito deixa de ser regido apenas pela ideia 

de subsunção, ganhando relevo a técnica da ponderação, bem como a 

proporcionalidade e a razoabilidade. 

 Surgem novos fenômenos típicos do neoconstitucionalismo, tais como: 

I) a constitucionalização do direito (todo o direito é constitucionalizado); 

II) a filtragem constitucional (todas as relações jurídicas, sociais, políticas 

etc. devem ser lidas à luz de um filtro, que é a constituição); III) a 

onipresença da constituição (a constituição é onipresente, está presente 

em todas as relações humanas, sociais e políticas); IV) a política passa a 

ser objeto da jurisdição (é o fenômeno da jurisdicionalização da política), 

e, com isso, a importância do Poder Judiciário, na arena política, passa a 

ter muito mais relevância. 
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 Apesar de alguns autores se referirem ao neoconstitucionalismo como 

sinônimo de pós-positivismo, tal assertiva carece de correção técnica. Na 

verdade, o pós-positivismo é o paradigma de pensamento teórico do 

Direito que surgiu como uma crítica ao positivismo jurídico. O 

neoconstitucionalismo, por sua vez, é a fase do constitucionalismo que 

se manifestou em um cenário de predomínio do pós-positivismo. 

 

Transconstitucionalismo 
 

 Transconstitucionalismo significa a utilização, na prática constitucional de um 

determinado Estado, de argumentos, teorias e decisões judiciais oriundos do 

constitucionalismo de outro Estado ou de instâncias supranacionais ou de 

tribunais internacionais. Tem-se, portanto, um entrelaçamento de ordens 

jurídico-constitucionais diversas. Exemplo: a ordem jurídico-constitucional 

brasileira está entrelaçada com a ordem jurídico constitucional norte-americana 

e com o que deliberam tribunais internacionais. 

 

Novo Constitucionalismo Latino-Americano 
 

 O novo constitucionalismo latino-americano diz respeito a um modelo de 

constitucionalismo próprio da América Latina, o qual daria ensejo à formação de 

um Estado plurinacional e multiétnico com base na valorização da cultura dos 

povos originários que aqui se encontravam quando da chegada dos navegadores 

Europeus. A proposta é que, nesse novo constitucionalismo, haja uma igualação 

das culturas pré-existentes com as culturas europeias. Esse modelo pretende ter 

como base um diálogo intercultural entre as culturas originárias e as culturas 

europeias de forma não hegemônica, mas igualitária, sem se partir do 

pressuposto de que uma cultura é mais evoluída do que a outra. 
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Constitucionalismo do Futuro 
 

 Segundo José Roberto Dromi, as Constituições do futuro terão 7 valores 

fundamentais: 

 Verdade (as Constituições do futuro não estabelecerão promessas 

inalcançáveis); 

 Solidariedade (entre os povos); 

 Consenso (as Constituições do futuro serão fruto de um consenso 

democrático); 

 Continuidade (as Constituições do futuro deverão preservar a identidade 

de cada Estado); 

 Participação (as Constituições do futuro irão consagrar uma participação 

maior do povo na vida política); 

 integração (as Constituições do futuro deverão atuar como o principal 

elemento de integração da comunidade); e 

 Universalização (dos direitos fundamentais). 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 Segundo José Afonso da Silva, em sentido jurídico, a constituição “é o conjunto 

de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado”. 

 Atenção nas características e nomes dos autores das concepções Sociológica, 

Jurídica e Política. 

 

Concepção Sociológica 
 

 Essa concepção tem como expoente Ferdinand Lassalle, que diz que a 

Constituição escrita é apenas uma folha de papel. Segundo esse autor, a 
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verdadeira Constituição de um Estado é a soma dos fatores reais de poder, a 

qual prevalece em caso de colisão com a folha de papel. 

 Em provas de concursos, o que mais se discute e o que é mais interessante para 

se abordar em prova subjetiva é a revogação do art. 192, § 3º, da CF/88. 

 No referido dispositivo constitucional havia a previsão de que a taxa de juros 

reais não poderia ser superior a 12% ao ano, sob pena de caracterização do crime 

de usura. Isso era o que estava previsto na “folha de papel”; mas os fatores reais 

de poder não queriam isso, não queriam a limitação dos juros em 12% ano. 

 Primeiro o STF decidiu que esse dispositivo não era autoaplicável, precisando de 

uma norma infraconstitucional intermediadora; depois, foi editada a EC 

40/2003, que revogou esse dispositivo constitucional. Trata-se, como se vê, de 

uma questão que exemplifica, na prática, a força dos fatores reais do poder em 

uma determinada sociedade. 

 

Concepção Jurídica 
 

 O expoente da concepção jurídica de Constituição foi Hans Kelsen, que entende 

que a Constituição pode ter dois sentidos: 

 Sentido jurídico-positivo: nesse sentido, a Constituição é a Constituição 

formal, escrita, que ocupa o ápice da pirâmide jurídico-normativa, que 

possui supremacia e é o fundamento de validade de todas as demais 

normas jurídicas. 

 Sentido lógico-jurídico: Kelsen diz que a constituição encontra o seu 

fundamento de existência e validade na norma hipotética fundamental. 

É algo hipotético porque está fora do direito posto, fora do direito 

positivo, fora da pirâmide jurídica; e é fundamental porque é o 

fundamento último de validade da Constituição e, por consequência, das 

normas inferiores. Essa norma hipotética fundamental é a constituição 

em sentido lógico-jurídico. 
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Concepção Política 
 

 Essa concepção tem como principal autor Carl Schmitt, que diz que, quando se 

fala em constituição, está-se referindo à decisão política fundamental do titular 

do poder constituinte. 

 Para Carl Schmitt há diferença entre o que é Constituição e o que é mera lei 

constitucional. Constituição diz respeito à decisão política fundamental, isto é, à 

decisão que é indispensável para fundar um Estado. Por outro lado, há coisas 

que estão escritas na Constituição formal, mas que não dizem respeito às 

decisões políticas fundamentais, são coisas que nem deveriam estar na 

Constituição formal. Essas matérias que não dizem respeito à decisão política 

fundamental são meras leis constitucionais, e não verdadeira Constituição. 

 Exemplos sobre isso na CF brasileira de 1988: 

a) O art. 1º da CF/88 é verdadeira constituição (constituição em sentido material), pois 

traz várias decisões políticas essenciais à fundação de um Estado (adoção do modelo 

federal de Estado, da forma republicana, do modelo do Estado democrático de direito 

etc.) 

“Art. 1º, CF/88. 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: (...)” 

 

b) Já o art. 242, § 2º, da CF/88 é mera lei constitucional (constituiçao em sentido formal), 

pois não diz respeito a nenhuma decisão política fundamental. 

“Art. 242, § 2º, CF/88. O Colégio Pedro II, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita 

federal.” 
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Concepção Culturalista 
 

 Essa concepção tem como principal autor J. H. Meirelles Teixeira, que diz que a 

Constituição, como uma invenção humana, é resultado da cultura e, ao mesmo 

tempo, interfere na cultura. Há, portanto, uma simbiose entre Constituição e 

cultura (por isso, é chamada culturalista). Isso dá ensejo a uma Constituição total 

como um objeto cultural que, em uma perspectiva unitária, abrange aspectos 

sociológicos, jurídicos, políticos, filosóficos e econômicos. 

 

A Força Normativa da Constituição 
 

 A teoria da força normativa da constituição tem como principal autor Konrad 

Hesse, em sua obra “A força normativa da Constituição”. 

 Para Hesse, “a Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma 

dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a 

realidade política e social”. Hesse, assim, faz uma crítica à concepção sociológica 

de Lassalle, que diz que a Constituição escrita é mera folha de papel e que, se 

não corresponde à soma dos fatores reais de poder, ela sucumbe. O que Hesse 

diz, com sua teoria, é que Lassalle está errado, pois a Constituição escrita não é 

uma mera folha de papel, ela pode nem sempre irá sucumbir perante os fatores 

reais de poder, pois tem capacidade para modificar a realidade, desde que haja 

“vontade de constituição”. 

 

A Constituição Como Um Processo Público 
 

 O principal responsável por essa concepção é Peter Häberle, que diz que a 

verdadeira Constituição é o resultado (temporário) de um processo de 

intepretação aberto, historicamente condicionado e conduzido à luz da 

publicidade. Isso significa o seguinte: para Häberle, a Constituição não se resume 
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a um ato pontual da vontade do exercente do poder constituinte. Para ele, a 

norma constitucional é sempre a norma interpretada que resulta de um processo 

de interpretação pública (a interpretação é pública e é conduzida por uma 

sociedade aberta de intérpretes, e não apenas por juízes e tribunais). Tudo isso 

se vincula à ideia de Constituição aberta (aberta a novos interesses e 

necessidades da sociedade e do Estado). 

  

Constituição Dirigente 
 

 Essa teoria tem como principal autor J. J. Gomes Canotilho, em sua obra 

“Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador”. 

 Para Canotilho, a Constituição dirige (é um “mapa”) a atuação do Estado e de 

(todos) seus agentes e órgãos, por meio de programas de ação vinculantes para 

concretizar determinados objetivos e finalidades que são estipulados pelo 

constituinte (projeta um ideal para o futuro). 

 Trata-se de uma Constituição típica do Estado social, prevendo direitos 

fundamentais de segunda geração (direitos sociais) e mecanismos de 

intervenção do Estado na economia e na sociedade. 

 

Constituição-lei 
 

 Segundo essa concepção (mencionada pelo professor Virgílio Afonso da Silva), a 

Constituição muito se assemelha à legislação ordinária, ela é, em termos de 

hierarquia normativa, uma lei como qualquer outra. Segundo essa forma de 

enxergar a Constituição, esta não se encontra acima do Poder Legislativo, mas à 

sua disposição, tendo o texto constitucional a mera função de indicar (sugerir) 

ao legislador os rumos que deve seguir, mas sem qualquer vinculação ou 

obrigatoriedade. 
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Constituição-fundamento (ou Constituição-total) 
 

 Segundo essa concepção, a Constituição se presta a disciplinar não apenas toda 

a atividade do Estado e as que lhe sejam relacionadas, mas também toda a vida 

social, ou seja, as atividades privadas. Em outras palavras, a constituição é a lei 

fundamental de tudo, dentro e fora do Estado, e é por isso que ela também é 

chamada de Constituição-total (com um significado que não se confunde com a 

Constituição total da concepção culturalista). Como se pode perceber, há aqui 

uma onipresença (ou ubiquidade) da Constituição, dando-se pouca (quase 

nenhuma) margem de liberdade. 

 Esse modelo de Constituição, gera uma judicialização excessiva, pois qualquer 

“passo em falso” pode gerar uma violação aos comandos constitucionais e a 

necessidade de composição pelo Poder Judiciário (fenômeno inverso ocorre com 

a Constituição-lei, já que ela é meramente indicativa). 

 

Constituição-moldura (ou Constituição-quadro) 
 

 Também tratada no Brasil por Virgílio Afonso da Silva, a Constituição-moldura, 

como o próprio nome indica, é apenas uma “moldura” (um quadro sem tela) da 

atividade do legislador, isto é, ela se presta tão somente a estabelecer os limites 

a serem observados pelo Poder Legislativo no exercício de suas atribuições. 

 

Constituição dúctil (ou maleável ou suave) 
 

 É uma concepção atribuída ao italiano Gustavo Zagrebelsky, segundo quem, a 

Constituição não mais tem a função de ser o “centro ordenador do Estado”, ou 

seja, não mais lhe cabe estabelecer um projeto predeterminado da vida em 

sociedade e das atividades estatais ou privadas. A função da constituição é tão 
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somente refletir o pluralismo social, político e econômico e, assim, assegurar as 

condições (“materiais de construção”) que possibilitem a vida em comum no 

bojo de uma sociedade complexa, pluralista e democrática. 

  

Constituição liberal-patrimonialista 
 

 A ideia central é garantir direitos individuais em face do Estado, de modo que se 

visa a mínima intervenção estatal no âmbito patrimonial. 

 

Constituição chapa-branca 
 

 É a constituição destinada a assegurar posições de poder a corporações ou 

organismos estatais, ou seja, nessa Constituição são preservados interesses do 

setor público. 

 

 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA 

 Essa teoria tem como principal expoente Marcelo Neves, em sua obra “A 

Constitucionalização Simbólica”. 

 Para esse autor, a atividade legislativa, inclusive a constituinte, pode possuir uma 

natureza eminentemente simbólica, visando atender objetivos políticos diversos 

da produção de normas jurídicas, dando origem a uma legislação simbólica ou a 

uma Constituição simbólica. Nas palavras de Luiz Roberto Barroso, há uma 

“insinceridade normativa”. 

 Os verdadeiros objetivos de uma Constituição (ou legislação) simbólica são: I) 

confirmar valores sociais de determinados grupos; II) fortalecer a confiança do 
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cidadão no governo ou no Estado; e III) adiar a solução de conflitos sociais por 

meio de compromissos dilatórios. 

 

 

 

CROWDSOURCED CONSTITUTION 

 A crowdsourced constitution (“constituição.com”) é um modelo de Constituição 

(ou de processo constituinte) em que, graças à evolução tecnológica 

(notadamente, da internet), há uma verdadeira “terceirização” do exercício do 

poder constituinte para a “multidão” (mais precisamente, para o próprio titular 

do poder, que é o povo), sem necessidade de que haja, a eleição de uma 

Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição. 

 Ocorre um esvaziamento da necessidade da existência de um segundo ator 

(representantes do povo) na dinâmica do poder constituinte. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

 

Divisão Clássica ou Classificação Quanto ao Conteúdo 
(Constituição Material X Constituição Formal) 
 

 Constituição em sentido formal é a constituição escrita. Já Constituição em 

sentido material é o conjunto de normas escritas ou costumeiras que dizem 

respeito às decisões que devem ser tomadas para se fundar um Estado. 
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Quanto à Forma 
 

 Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita.  

 Escita (também chamada de dogmática ou instrumental), de acordo com valores 

e princípios da sociedade naquele momento em que foi escrita. 

 Não escrita (também chamada de costumeira, consuetudinária ou histórica), 

produzida ao longo do tempo. 

 A Constituição escrita pode se subdividir em Constituição codificada e 

Constituição não codificada. Codificada (reduzida, unitária, orgânica) é a 

Constituição escrita contida em um único texto. Não codificada (legal, variada, 

inorgânica) é a Constituição escrita contida em mais de um texto. 

  CF/88, em sua origem, é codificada, mas ela passa por um processo de 

descodificação.Hoje, na realidade brasileira, existem normas escritas de nível 

constitucional fora do catálogo principal da Constituição  

 Outro detalhe importante: há elementos não escritos na Constituição escrita, a 

exemplo do que decorre do art. 5º, § 2º, da CF/88: 

“Art. 5º, § 2º, CF/88. Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte.” 

 Além disso, na Constituição não escrita é possível encontrar elementos escritos. 

 

Quanto à Origem ou Positivação 
 

 Quanto à origem, a Constituição pode ser: 

 Democrática (também chamada de promulgada ou popular), que é 

aquela que é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte 
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 Não democrática (outorgada, imposta), que é a que é imposta. As 

Constituições não democráticas também são chamadas de cartas 

constitucionais, a exemplo das Constituições brasileiras de 1824, 1937, 

1967 e 1969 (esta, na verdade, formalmente, foi a EC 1/69. 

 Cesarista (plebiscitária), que é aquela, nas palavras de José Afonso da 

Silva, formada por um plebiscito popular a partir de um projeto 

elaborado por imperador (como os plebiscitos napoleônicos) ou por um 

ditador (como o plebiscito feito por Pinochet, no Chile). 

 Pactuada (contratual), que, segundo Paulo Bonavides, é aquela que 

exprime um compromisso entre duas forças políticas rivais, 

normalmente, entre a monarquia enfraquecida e um outro grupo que 

está em ascensão (foi o que ocorreu, por exemplo, na Constituição 

francesa de 1791). 

 

Quanto à Estabilidade (ou Alterabilidade ou 
Mutabilidade ou Consistência) 
 

 Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser rígida, flexível, semirrígida, 

transitoriamente flexível, fixa, imutável e super-rígida. 

 A Constituição rígida (todas as brasileiras, exceto a de 1824) é aquela cuja 

alteração formal ocorre por um processo distinto e mais difícil (Na CF/88 trata-

se das emendas constitucionais) do que o processo de elaboração da lei comum. 

Ademais, não é necessária, para que uma Constituição seja rígida, a existência 

de cláusulas pétreas. 

 Nesse sentido, os dispositivos pertinentes da CF/88, que é rígida: 

“Art. 47, CF/88. Salvo disposição constitucional em 

contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
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Comissões serão tomadas por maioria dos votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros.” 

 

“Art. 69, CF/88. As leis complementares serão 

aprovadas por maioria absoluta.” 

 

“Art. 60, § 2º, CF/88. A proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos membros.” 

 

 A Constituição flexível é aquela cuja alteração ocorre pelo mesmo processo da 

elaboração da lei comum. O professor Pinto Ferreira chama a constituição 

flexível de constituição plástica. No entanto, para o professor Raul Machado 

Horta, a expressão constituição plástica diz respeito à constituição que precisa 

de grande regulamentação por parte do legislador ordinário. 

 A Constituição semirrígida é aquela que é parte rígida e parte flexível: aquilo que 

é Constituição material é rígido, enquanto aquilo que é Constituição formal é 

flexível. Foi o caso da Constituição brasileira de 1824. 

 A Constituição transitoriamente flexível é a Constituição que é flexível por algum 

tempo, findo o qual, torna-se rígida (Uadi Bulos). 

 A Constituição fixa (ou silenciosa) é aquela que nada prevê sobre sua mudança 

formal, sendo alterável somente pelo próprio poder originário (Kildare 

Gonçalves). 

 A Constituição imutável (permanente, granítica, intocável) é a Constituição que 

se pretende eterna, fundando-se na crença (funadamentos religiosos) de que 

não haveria órgão competente para proceder à sua reforma. 

 A Constituição super-rígida, classificação trazida pelo professor Alexandre de 

Moraes, é a Constituição rígida que possui um núcleo imutável (que são as 

cláusulas pétreas na CF/88). 
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Quanto à Dogmática 
 

 Quanto à dogmática (classificação atribuída a Pinto Ferreira), a Constituição 

pode ser ortodoxa ou eclética. 

 A Constituição ortodoxa é aquela influenciada por uma única ideologia, 

enquanto a eclética (ou compromissória) é aquela influenciada por várias 

ideologias, normalmente em uma linha conciliatória. 

Quanto à Extensão 
 

 Quanto à extensão, a Constituição pode ser concisa ou prolixa. 

 A Constituição concisa (ou curta, breve, sumária, sucinta, básica, sintética), que 

é a que trata somente dos princípios fundamentais e da estrutura do Estado, não 

descendo a minúcias, e, por conta disso, é mais estável. 

 A Constituição prolixa (também chamada de analítica, longa, volumosa, inchada, 

ampla, extensa, desenvolvida, larga, expansiva) é a que veicula muitos temas e 

entra em detalhes que poderiam ser tratados por leis comuns. Essa Constituição 

normalmente necessita de mudanças muito rapidamente, a exemplo da CF/88 

do Brasil. 

 

Quanto à Finalidade 
 

 Quanto à sua finalidade, a Constituição pode ser garantia, dirigente ou balanço. 

 A Constituição garantia (ou constituição negativa, abstencionista) é a 

Constituição que busca apenas garantir liberdades e limitar o poder, e, por isso, 

ela geralmente é curta. 

 A Constituição dirigente (ou analítica, programática): é a que estabelece todo 

um projeto de Estado para o futuro, e, como consequência disso, trata-se de uma 

Constituição longa. 
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 A Constituição balanço é aquela que nem garante nem dirige nada, ela apenas 

descreve e registra a organização política atual estabelecida. 

 

Classificação Ontológica (Karl Loewenstein) 
 

 Segundo a classificação ontológica, que analisa as pretenções normativas e o 

processo de poder, a Constituição pode ser: 

 Normativa (ou jurídica): é aquela em que há uma adequação entre texto 

e realidade, a realidade é aquilo que o texto diz que tem que ser. 

 Nominal (ou nominalista; nominativa): é aquela em que não há uma 

adequação entre texto e realidade, havendo um descompasso entre eles 

por não se conseguir implementar a Constituição. 

 Semântica: é aquela que está a serviço das classes dominantes 

(instrumento para estabilização e perpetuação do poder). Aqui, também 

inexiste adequação entre texto e realidade, mas porque as classes 

dominantes não querem implementar a constituição. 

 CF/88: em prova objetiva responda que é normativa, em discursivas 

aprofunde para dizer que pode ser nominal em alguns aspectos, a 

exemplo do salário mínimo que não consegue atender as necessidades 

básicas a que se destina. 

 

Quanto ao Sistema 
 

 Nesta classificação, a Constituição pode ser principiológica (é a Constituição em 

que predominam princípios) ou preceitual (é aquela em que predominam 

regras). 
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ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO 

 Segundo José Afonso da Silva, os elementos da Constituição podem ser: 

 Elementos Orgânicos: dizem respeito às normas reguladoras da 

estrutura do Estado e do poder. Ex.: Título da Organização do Estado na 

CF/88. 

 Elementos Limitativos: são normas que limitam a atuação dos poderes 

estatais em nome do Estado de Direito. Ex.: direitos políticos que limitam 

a maioria parlamentar. 

 Elementos Socioideológicos: são as normas que revelam o compromisso 

entre o Estado individualista e o Estado Social. Ex.: Capítulo dos direitos 

sociais na CF/88. 

 Elementos de Estabilização Constitucional: são normas que visam 

solucionar conflitos constitucionais, defender a Constituição, defender o 

Estado, defender as instituições democráticas. Ex.: artigos 

constitucionais referentes a ADI e ADC. 

 Elementos Formais de Aplicabilidade: são as normas da Constituição que 

estabelecem as regras de aplicação da própria Constituição. Ex.: art. 5°, § 

1°, da CF/88. 

 

ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO 

 

Preâmbulo 
 

 Existem duas correntes doutrinárias sobre a natureza do preâmbulo. Uma 

corrente diz que o preâmbulo é norma, enquanto outra corrente diz que o 

preâmbulo é simples proclamação, não é norma, não obriga. No Brasil, a 

doutrina e a jurisprudência, em sua ampla maioria, adotam a segunda corrente. 

Nesse sentido, decidiu o STF ao julgar a ADI 2.076, oportunidade em que afirmou, 
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expressamente, que o preâmbulo não tem natureza de norma (e, portanto, não 

possui força normativa) e que não há a obrigação de as Constituições Estaduais 

o reproduzirem. 

 No entanto, os Estados podem reproduzir o preâmbulo e adaptá-lo na 

Constituição Estadual. 

 

 

Parte Dogmática 
 

 É composta pelos arts. 1º a 250 da CF/88. Aqui sim há força normativa. Há 

normas com status constitucional fora da parte dogmática, como os tratados de 

direitos humanos aprovados com o rito de aprovação de emenda constitucional 

e os textos autônomos das emendas constitucionais. 

 

Disposições Transitórias 
 

 No ADCT, há normas temporárias (ou, como o nome já diz, transitórias). As 

normas transitórias têm força normativa, elas são normas, podem ser fonte de 

declaração de inconstitucionalidade das leis infraconstitucionais. Depois de 

cumprirem sua função (que é transitória), as normas transitórias não são 

formalmente revogadas, mas deixam de ter eficácia, consubstanciando o que 

chamamos de normas de eficácia exaurida. 

 Um exemplo desse tipo de norma é o art. 4º do ADCT, que já teve sua eficácia 

exaurida: “Art. 4º. O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 

de março de 1990”. Esse dispositivo, hoje, está revogado? NÃO. Esse dispositivo 

continua no texto, mas teve sua eficácia exaurida, é uma norma de eficácia 

exaurida. 


