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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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TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 

CONSTITUCIONALISMO E CONSTITUIÇÃO 

A constituição, tal qual a conhecemos hoje, e assim como o próprio Direito, é 

uma invenção humana, é um fenômeno cultural e histórico. A constituição não foi 

entregue pela natureza, mas sim escrita pelo homem (é um produto humano). É um 

produto que decorre de um movimento histórico, cultural, jurídico e político que é 

denominado CONSTITUCIONALISMO. 

 A palavra constitucionalismo, assim como a palavra constituição, é plurívoca, isto 

é, pode ter vários significados diferentes, a depender da linha doutrinária adotada. 

 Porém, em síntese, 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). 

 Portanto, a partir da constituição histórica, isto é, da constituição em sentido 

material (que todos os Estados já possuíam e a partir dela se organizavam), a evolução 

histórica trouxe a constituição formal, a constituição em sentido moderno, a 

constituição escrita. 

 Essa constituição em sentido formal, a constituição escrita (como é o caso da 

CRFB de 1988) é a base do sentimento constitucional atual. Os indivíduos têm, dentro 

de si, como fruto da cultura em que estão imersos, o sentimento constitucional, o qual, 

como diz Barroso, é o resultado do estranhamento da constituição na vida cotidiana dos 

cidadãos. Assim, embora possa ser difícil definir com palavras o que é uma constituição, 

o indivíduo tem, dentro de si, um sentimento de constituição, sentimento esse que 

engloba a forma escrita, a limitação do poder, a garantia de direitos fundamentais etc. 

Portanto, tudo que se tem dentro de si como sentimento cultural do que é 

constituição é fruto do constitucionalismo. 
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A constituição em sentido moderno (a constituição escrita) nem sempre existiu. 

Ela, porém, é importante, porque proporciona publicidade, segurança e clareza. 

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. 

 

Fase do Constitucionalismo 
 
 O estudo das fases do constitucionalismo não é uniforme na doutrina e, por isso 

mesmo, pode ser um pouco complicado, já que variados autores usam nomenclaturas e 

seccionamentos diferentes (isso será melhor explicado à frente). De qualquer forma, o 

que é necessário ter em mente é que, ao longo da história, é possível identificar diversas 

manifestações de caráter constitucional, notadamente por serem momentos em que 

houve limitação do poder do Estado e/ou definição de direitos aos súditos, que, 

conforme já registrado no tópico anterior, são objetivos do movimento 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 Séc. XX – pós II GG). 

 

 Todas essas fases foram importantes para a construção da ideia de constituição 

em sentido moderno, para a construção do sentimento constitucional que carregamos. 
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 Agora, serão vistos os principais aspectos de cada uma das fases. 

 

Constitucionalismo na Antiguidade Clássica 
 
 Na antiguidade clássica, havia apenas ideias embrionárias sobre temas que, 

séculos depois, seriam fundamentais para a constituição em sentido moderno. 

 A ideia de uma fase do constitucionalismo na antiguidade clássica abrange 3 

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

constitucionalismo grego; e III) constitucionalismo romano. 

 Qual foi a contribuição de cada um desses constitucionalismos da antiguidade 

clássica? 

 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. 

 Autores como, por exemplo, Karl Loewenstein dizem que a Lei de Deus, o Torá, 

teria sido a primeira constituição. Atualmente, a hierarquia de leis é muito importante 

para a compreensão da constituição em sentido moderno, pois a constituição é a norma 

de hierarquia mais elevada no sistema normativo. 

 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. 

 Não se pode esquecer que havia escravidão na Grécia Antiga, de modo que nem 

todos eram cidadãos. No entanto, na Grécia, houve as experiências concretas de 

democracia direta mais pujantes conhecidas na história da humanidade. 
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 Além disso, ainda no constitucionalismo grego da antiguidade clássica, houve a 

ideia de hierarquia das leis. Por exemplo, na tragédia “Antígona”, de Sófocles, aparece 

a hierarquia das leis: Antígona descumpre uma Lei de Creonte, rei de Tebas, que proibiu 

o sepultamento de seu irmão; Antígona, assim, sepulta seu irmão, e, quando 

questionada sobre seu ato por Creonte, responde: “eu deveria dar cumprimento à sua 

lei ou à lei dos Deuses, que manda dar sepultura?”. Como se vê, aí aparece o conflito 

entre leis e sua hierarquia. 

 No constitucionalismo grego, também havia mecanismos que hoje seriam 

enquadrados como controle de constitucionalidade. São reminiscências históricas que 

se assemelham ao que hoje chamamos de controle de constitucionalidade. Aí merece 

destaque 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. 

 Finalmente, 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). 

 

Constitucionalismo Antigo 
 
 A ideia da constituição em sentido moderno começa a ganhar um impulso maior 

a partir do chamado constitucionalismo antigo, na Idade Média, e essa ideia se firma 

no constitucionalismo moderno, que começa no final do século XVIII. 

 Quais são os marcos mais importantes do constitucionalismo antigo e do 

constitucionalismo moderno? São os seguintes: 

- Início do Constitucionalismo antigo: Séc. XIII → Magna Carta (1215). A Magna Carta, 

no Século XIII, é o marco inicial do constitucionalismo antigo. 
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- Fim do Constitucionalismo antigo e início do Constitucionalismo moderno: Séc. XVIII 

→ Constituições Americana (1787) e Francesa (1791). Essas duas constituições marcam 

o fim do constitucionalismo antigo e o início do constitucionalismo moderno; elas são 

as duas primeiras constituições escritas em sentido moderno. 

 

ATENÇÃO! 

 No meio do constitucionalismo antigo e do constitucionalismo moderno, alguns 

movimentos históricos foram decisivos para a formação da ideia de constituição em 

sentido moderno. Costuma-se chamar esses movimentos históricos de 

constitucionalismos de determinados Estados. Quais foram os constitucionalismos que 

existiram entre o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno? Quais são 

os movimentos constitucionais decisivos para formatar a ideia de constituição em 

sentido moderno? São os seguintes: 

- Constitucionalismo inglês; 

- Constitucionalismo norte-americano; e 

- Constitucionalismo francês. 

 Como se pode perceber, aqui o constitucionalismo está vinculado ao nome de 

algum país/Estado específico: Inglaterra, Estados Unidos e França. 

 Em cada um desses constitucionalismos, deve-se estudar quais foram os fatos e 

os documentos mais importantes. 

 

Constitucionalismo Inglês 
 
 O constitucionalismo inglês é também chamado de constitucionalismo 

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

os seguintes: 
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 Magna Charta – 1215; 

 Petition of Rights – 1628; 

 Habeas Corpus Act – 1679; e 

 Bill of Rights – 1689. 

 É importante memorizar os anos de cada um dos documentos, pois podem ser 

cobrados em provas. 

 Na Idade Média, tinha-se como característica principal o absolutismo dos 

governantes (que eram tidos como representantes de Deus para governar os 

indivíduos), e não havia mecanismos participativos (aqui, fala-se da Idade Média na 

Europa, principalmente). Porém, é na Idade Média que o constitucionalismo ressurge, 

afinal de contas, na Antiguidade Clássica, havia ideias embrionárias de hierarquias de 

leis, de separação do poder etc., ideias essas que se perdem com o absolutismo da Idade 

Média, vindo o constitucionalismo a ressurgir posteriormente. 

 Veja-se que a história da humanidade não é unidirecional, mas pendular, 

havendo avanços e retrocessos. Nesse contexto, apesar das ideias embrionárias da 

antiguidade clássica, todo esse avanço se perde com o absolutismo e a falta de 

mecanismos participativos da Idade Média. No entanto, é aí, na Idade Média, que o 

constitucionalismo ressurge e “o pêndulo da história começa a voltar”: surgem, na Idade 

Média, documentos escritos que dizem respeito às limitações do poder real (vigora o 

absolutismo, mas o Rei começa a perder poder), e o grande marco é a Magna Carta, QUE 

NÃO FOI UMA CONSTITUIÇÃO (ao contrário do que dizem alguns materiais de estudo 

menos aprofundados), mas sim um pacto medieval (para alguns, foi um foral, uma carta 

de franquia, um contrato de domínio, mas não foi uma constituição). 

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

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

juramento de fidelidade ao Rei, forçaram 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), mas trouxe como grande novidade a possibilidade de 

os barões atacarem o rei, se este não cumprisse o que prometera no documento (era a 



 
 

 
 

P
ág

in
a1

1
 

famosa CLÁUSULA 61 DA MAGNA CARTA). Alguns dispositivos da Magna Carta ainda 

estão em vigor e integram o que conhecemos como constituição inglesa, a qual, como 

se sabe, não é uma constituição escrita (como o é a brasileira de 1988), mas costumeira 

(ou consuetudinária). No entanto, não se pode esquecer que há elementos escritos em 

uma constituição costumeira. 

 Ainda no constitucionalismo inglês, alguns séculos após a Magna Carta, a 

soberania saiu das mãos do Rei (que deixou de ser o soberano absoluto) e migrou para 

o Parlamento.  Houve, portanto, uma transição da soberania, que passou do Rei para o 

Parlamento. Isso ocorreu após a Revolução Gloriosa (de 1688), que transformou a 

monarquia inglesa, a qual, de monarquia absolutista, passou a ser monarquia 

constitucional. Nesse momento, o Parlamento inglês impôs o Bill of Rights (de 

16/12/1689) como uma condição para que o novo Rei (Henrique d’Orange) assumisse o 

trono depois que o Rei anterior fugiu da Inglaterra. Então, o Bill of Rights foi o primeiro 

documento de origem PARLAMENTAR a LIMITAR o poder do monarca (embora não 

tenha sido o primeiro documento de origem parlamentar no constitucionalismo inglês). 

 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. 

 Lembre-se, sempre, do seguinte: o exercício do poder através de leis do 

Parlamento é a ideia básica do Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele em que 

o governante não governa de acordo com a sua vontade absoluta, mas sim à luz das leis 

editadas pelo Parlamento. Ter essa noção é muito importante, pois o Bill of Rights teve 

esse peso de ser o primeiro documento escrito de origem parlamentar a limitar o poder 

do Rei, demarcando o início da soberania do Parlamento e firmando uma ideia básica 

do Estado de Direito: quem governa o faz conforme as leis do Parlamento. 

 Além disso, a Revolução Gloriosa contribuiu também para a ideia da separação 

de poderes. Isso porque, após a Revolução Gloriosa, ficou instituído, na Inglaterra, um 

governo moderado, com base na representação popular, com base nas leis do 
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Parlamento e com uma feição mista, pois o poder foi dividido entre o Rei, a Câmara dos 

Lordes (aristocracia) e a Câmara dos Comuns. O Parlamento inglês, portanto, convivia 

com o Rei e tinha duas Câmaras: a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Percebe-

se, assim, que havia a divisão do poder entre as várias esferas sociais, caracterizando 

uma constituição mista. 

 

Constitucionalismo Norte-Americano 
 
 No constitucionalismo norte-americano, os principais documentos foram os 

seguintes: 

 Pacto do Mayflower (o Mayflower foi um navio que levou imigrantes ingleses 

para a América do Norte, e nele foi firmado um pacto de como seria a vida na 

terra nova); 

 Declaração da Virgínia de 12/06/1776; 

 Declaração de independência de 04/07/1776; 

 Constituição de 1787 (foi a primeira constituição escrita moderna); 

 Bill of Rights (10 primeiras emendas) de 1791 → essa Bill of Rights é a dos EUA, 

não se confundindo com o constitucionalismo inglês. O Bill of Rights norte-

americano é o conjunto das 10 primeiras emendas à Constituição norte-

americana, e essas 10 primeiras emendas datam de 1791. 

 O constitucionalismo norte-americano deu diversas contribuições para a 

constituição em sentido moderno, para o sentimento constitucional. 

 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/frequentes dos governantes (isto é, 

dos membros do Executivo e do Legislativo), com uma nota importante, qual seja, a de 

que, nessa democracia dualista, as decisões raras do povo prevalecem, quando se 

chocam com as decisões cotidianas dos governantes (é a ideia de supremacia da 
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constituição: a constituição, como uma decisão rara de todo o povo, prevalece sobre as 

decisões cotidianas dos governantes). 

Nesse contexto, os chamados pais da constituição (“framers”, expressão do 

constitucionalismo norte-americano) estabelecem direitos e princípios da constituição 

que são intocáveis pelos governantes cotidianos (eles protegem o povo norte-

americano de uma eventual tirania da maioria dos governantes, de uma tirania do 

Parlamento, que pode ocorrer se o Parlamento legislar oprimindo e violando direitos do 

povo; e a constituição é uma salvaguarda em face da possibilidade de uma tirania da 

maioria, a constituição é tida como uma defesa dos cidadãos contra uma tirania dos 

governantes, cujos poderes são limitados pela constituição. OBS.: nos EUA, isso teve 

muita importância principalmente por conta de questões tributárias, tendo em vista que 

os norte-americanos foram tributados de forma muito pesada pelo Parlamento inglês 

na época colonial, de modo que o povo dos EUA tinha muito medo de ser tributado de 

forma excessiva pelos governantes). 

 Como se pode perceber, se há decisões raras do povo que não podem ser 

contrariadas pelas decisões cotidianas dos governantes, isso 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, 

que, como se pode perceber, nasceu, portanto, no constitucionalismo norte-americano, 

mais precisamente no famoso caso Marbury versus Madison, em que o juiz Marshall 

votou no sentido de que a Constituição torna nula qualquer lei inferior que a contrarie. 

 A guarda da Constituição, no constitucionalismo norte-americano, foi entregue 

ao Poder Judiciário, e aí nasceu o controle judicial e difuso de constitucionalidade, o 

chamado judicial review. 

 Além disso, no constitucionalismo norte-americano, encontra-se 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). 
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 Ainda, a constituição, no constitucionalismo norte-americano, tem a função de 

garantir direitos, e aí entra o papel do Bill of Rights (o conjunto das primeiras 10 

emendas à constituição norte-americana), que veiculou um catálogo de direitos 

fundamentais. 

 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. 

 Ainda no constitucionalismo norte-americano, houve, na Constituição de 1787, 

a instituição do modelo federal de Estado em sentido moderno. A federação em sentido 

moderno nasce com a Constituição dos EUA de 1787. 

 Outrossim, o sistema presidencialista de governo nasce na Constituição dos EUA 

de 1787, é nela que nasce o sistema presidencial moderno. 

 

Constitucionalismo Francês 
 
 Os principais documentos históricos do constitucionalismo francês são os 

seguintes: 

 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 

 Constituição Francesa de 1791; 

 Constituição Francesa de 1793; e 

 Constituição Francesa de 1799. 

 

 Quais foram os principais aspectos do constitucionalismo francês que foram 

importantes para o conceito moderno de Constituição? 

 Em primeiro lugar, a ideia de igualdade de todos perante a lei. Vigorava na França 

um sistema medieval no qual se considerava natural que determinadas pessoas 

tivessem privilégios legais em relação a outras pessoas em virtude do estamento social 

em que situadas (nesse cenário não se podia falar em classe social, pois classe social é 

um conceito marxista, apenas surgido posteriormente). Os estamentos eram: clero, 
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nobreza e o resto da sociedade. Conforme a pessoa fosse do clero, da nobreza ou do 

restante, ela possuía um regime diferente, sendo que o clero e a nobreza tinham 

privilégios especiais, principalmente no campo tributário. Esse tratamento diferenciado 

era considerado natural. Não havia, portanto, igualdade formal; pelo contrário, a lei 

criava diferenças entre as pessoas, conforme o estamento social a que pertencessem. 

 A Revolução Francesa acabou com essa desigualdade formal; os privilégios do 

antigo regime estamental foram abolidos e foi promovida a igualdade perante a lei, 

inclusive no que tange à tributação. Assim, os direitos passaram a ser atribuídos não em 

virtude do estamento social ocupado, mas sim em razão da qualidade de ser humano 

(os homens passaram a ser considerados livres e iguais em virtude de sua natureza 

humana, e não mais desiguais). 

 

O CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS E A FORMATAÇÃO TEÓRICA 
DO PODER CONSTITUINTE 

 

        Para mudar o estado de coisas existente na França e a constituição material do 

Estado Francês (na época, ainda não existia uma constituição formal na França), 

ocorreu um fato muito importante para a ideia moderna de constituição: a 

formatação teórica do poder constituinte. 

 Foi no constitucionalismo francês, no bojo do movimento revolucionário, que 

o poder constituinte foi sistematizado, foi teorizado racionalmente. Embora já 

houvesse filósofos começando a tratar do assunto, a obra que foi o marco 

fundamental da teoria do poder constituinte foi a obra “Qu’est-ce que le Tiers État?” 

(“O que é o Terceiro Estado?” ou “A Constituinte Burguesa”), escrita pelo Abade 

Emmanuel Joseph Sieyès (foi essa obra que, pela primeira vez, formatou o poder 

constituinte). 

Nessa obra de Sieyés, o poder constituinte é entendido como o poder originário 

que pertence à Nação, e que é capaz de criar, de maneira autônoma e independente, 

a constituição escrita. Há, nessa obra, uma distinção entre o que é o Poder 

Constituinte e o que são Poderes Constituídos. 
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APROFUNDANDO O TEMA: A DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA SOBRE 
AS FASES DO CONSTITUCIONALISMO 

           

             Conforme chamei a atenção no início deste tópico, a doutrina não é uniforme 

na abordagem das fases do constitucionalismo. 

Por exemplo, Pedro Lenza faz uma divisão de acordo com os períodos 

históricos, falando, assim, em constitucionalismo da Idade Antiga; constitucionalismo 

da Idade Média; constitucionalismo da Idade Moderna; e constitucionalismo da Idade 

Contemporânea. 

Bernardo Gonçalves Fernandes, por sua vez, fala, simplesmente, nos 

constitucionalismos inglês, norte-americano e francês, dando pouca importância aos 

marcos verificados antes da Magna Carta de 1215. 

Já Marcelo Novelino propõe a seguinte divisão: constitucionalismo antigo, no 

qual insere o que aqui chamamos de constitucionalismo da antiguidade clássica e 

constitucionalismo inglês; constitucionalismo liberal (utilizando como critério a 

consagração de direitos fundamentais de primeira geração); constitucionalismo social 

(utilizando como critério a consagração de direitos fundamentais de segunda 

geração); e constitucionalismo contemporâneo. 

Tudo isso nos mostra que, no estudo das fases do constitucionalismo, é 

comum nos depararmos com sobreposições de um mesmo fenômeno constitucional, 

sendo ele inserido em períodos rotulados de formas diferentes. Por exemplo, é 

possível encontrar referências aos constitucionalismos norte-americano e francês 

como constitucionalismo moderno e como constitucionalismo liberal. E, ao menos 

nesse caso, uma classificação não exclui a outra, pois o que há, aí, é a utilização de 

diferentes critérios: enquanto o rótulo constitucionalismo moderno leva em 

consideração o fato de que foi nos constitucionalismos norte-americano e francês que 

surgiram as primeiras Constituições escritas em sentido moderno, o rótulo 

constitucionalismo liberal utiliza como critério o fato de que essas Constituições 

consagraram direitos fundamentais de primeira geração, caracterizando, portanto, 

Estados Liberais. 
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Seja como for, para fins de prova, é importante conhecer o máximo possível de 

referências sobre as fases do constitucionalismo, e é justamente por isso que, nos dois 

próximos itens, serão abordados o constitucionalismo liberal e o constitucionalismo 

social. 

 

Constitucionalismo Liberal 
 

No bojo do movimento revolucionário, tem-se, a partir da ideia de que os direitos 

decorrem da natureza humana (isto é, da condição de ser humano), o surgimento dos 

direitos individuais universais e naturais de todas as pessoas, que estão expressos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembléia Francesa (de agosto de 

1789). Surgem aí os direitos fundamentais de primeira geração, que exigem, 

basicamente, uma abstenção do Estado, cuidando-se dos direitos civis e políticos 

básicos, como o direito de propriedade, o direito de manifestação do pensamento etc. 

O constitucionalismo francês foi de grande relevância para a formatação do 

conceito de Constituição moderna, pois, além de tudo que foi visto, esse movimento foi 

importante, ainda, para a consolidação da limitação do poder, através da separação de 

poderes (“O Espírito das Leis” – Montesquieu, 1748); para consolidar a ideia de 

Constituição escrita, pois a segunda Constituição escrita em sentido moderno foi a 

Constituição francesa de 1791; e para a formatação do modelo de Estado liberal, que é 

aquele Estado que não se intromete na vida dos cidadãos, que deixa o mercado e a 

sociedade (as relações sociais e econômicas) livres, sem interferência (é o chamado 

Estado de abstenção, que é o que cuida do mínimo necessário à vida das pessoas, como 

a segurança interna e externa, as fronteiras, o Poder Judiciário, a manutenção dos 

contratos etc.). 

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

Unidos, dando ensejo ao surgimento do chamado constitucionalismo liberal, 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 
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geração, que exigem, principalmente, do Estado uma abstenção, um não fazer, não 

devendo se intrometer na vida das pessoas; sendo que as relações sociais e econômicas 

devem ser regidas pela mão invisível do mercado, como diria Adam Smith. 

Assim, na época do constitucionalismo liberal, a Constituição deveria atender a 

3 requisitos: I) ser escrita; II) assegurar direitos de primeira geração (direitos civis e 

políticos clássicos); e III) limitar o poder. Nesse modelo de Constituição, tem-se, por 

exemplo, a Constituição de Cadis – Espanha (1812); a Constituição de Portugal de 1822; 

a primeira Constituição Brasileira de 1824; a Constituição da Bélgica de 1831 etc. 

 

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. 

O Estado Liberal se retraía, afastava-se do cidadão, enquanto o Estado Social vai 

para junto do cidadão prestar serviços, prestar direitos sociais. 

O marco do constitucionalismo social é o advento de duas constituições: a 

Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919. 

 

Constitucionalismo Social 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, depois da barbárie nazista. 
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 Por que surge o neconstitucionalismo? Porque, na primeira metade do século 

XX, predominava o positivismo jurídico, no qual o direito era formal e neutro, era 

desvinculado de questões éticas e morais, o que fez com que os nazistas utilizassem o 

ordenamento jurídico como instrumento para suas práticas abomináveis. 

 O Direito, então, foi utilizado como instrumento pelos nazistas, que se valiam, 

inclusive, de normas jurídicas aprovadas por populares em plebiscitos (ainda que se 

possa discutir se, nesses plebiscitos, as pessoas tinham real liberdade para manifestar 

suas opiniões). O fato é que, diante da utilização do próprio sistema normativo 

positivado como instrumento para práticas abomináveis, algo tinha de mudar. 

No Tribunal de Nuremberg, membros do partido nazista se defenderam com 

base no formalismo e no direito positivo, dizendo que apenas estavam observando o 

Direito Alemão e que estavam sendo julgados por um tribunal de exceção por algo que 

não era crime à época em que foi praticado, violando, assim, várias regras e princípios 

do Direito Penal. 

Assim, percebeu-se que o formalismo do Direito não poderia perdurar; que o 

Direito não poderia mais ser neutro, isto é, ser algo que respondesse ao formalismo 

puro. O mundo reclamava por novas concepções jurídicas. 

 Aí, depois da 2ª Guerra Mundial, no bojo do pós-positivismo, alguns autores 

passaram a falar em uma nova fase do constitucionalismo, que seria o 

constitucionalismo contemporâneo (ou neoconstitucionalismo). 

 O neoconstitucionalismo não é um modelo que pretende ser aplicado a todas as 

constituições, mas apenas às constituições de Estados democráticos. 

 As características do neoconstitucionalismo são as seguintes: 

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

fundamento do Direito e da Constituição. Assim, uma norma produzida em 

conformidade com o direito, mas que viola a dignidade da pessoa humana, não tem 

mais legitimidade. 
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2 – Não há mais uma separação rígida entre o Direito e a moral. Ao contrário, adota-se 

uma leitura moral do Direito e da Constituição. Assim, a interpretação da constituição 

passa a sofrer uma influência da moralidade crítica, passa por um filtro moral e ético. 

Há, assim, uma crítica à legalidade estrita, ao positivismo puro. O formalismo jurídico 

perde espaço e as normas da constituição passam a ter uma forte carga axiológica. 

3 – A matéria tipicamente constitucional passa a incluir, além de direitos fundamentais, 

valores, opções políticas, diretrizes dirigidas aos poderes estatais. Assim, as 

constituições se tornam cada vez mais dirigentes, prolixas (alguns autores chamam de 

constituições totais). 

4 – A Constituição, cujos preceitos eram encarados como meras sugestões, passa a ter 

um valor jurídico, deixando de ser vista como um documento meramente político. 

Assim, consolida-se a visão jurídica de constituição, que, aliás, já vinha sendo construída 

desde a primeira metade do século XX. Dessa forma, todas as disposições 

constitucionais passam a ser entendidas como normas JURÍDICAS; e há o 

reconhecimento da força normativa de todas elas, inclusive das normas programáticas. 

5 – A Constituição passa a ocupar uma posição formal hierarquicamente superior a 

todas as demais normas. 

6 – 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). O centro 

do sistema normativo passa a ser a Constituição (papel que, anteriormente, era ocupado 

pelo Direito Civil). Os valores e as normas constitucionais (principalmente os que dizem 

respeito aos direitos fundamentais) passam a se irradiar sobre todos os ramos do 

Direito, constitucionalizando toda a ordem jurídica, filtrando todo o ordenamento 

jurídico (assim, todos os ramos do direito passam a ser vistos e interpretados de acordo 

com a constituição e com os direitos humanos e fundamentais). 

7 – Passa a haver uma convivência de muitos valores, valores esses muitas vezes 

contrapostos/contraditórios entre si. 
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8 – Nesse quadro, têm destaque os princípios, especialmente para a técnica de 

ponderação de interesses. Os princípios são entendidos como espécies de normas, ao 

lado das regras. Assim, as normas são o gênero, apresentando como espécies os 

princípios (normas princípios) e as regras (normas regras). Para isso, foram 

fundamentais as contribuições de Ronald Dworkin e Robert Alexy, além de outros 

autores. 

9 – 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. 

Métodos de interpretação do direito menos formalistas e mais abertos passam a ser 

privilegiados; a racionalidade jurídica se aproxima da razoabilidade. A constituição, com 

tudo isso, passa a ter uma presença decisiva em todas as questões jurídicas, em TODOS 

os conflitos de interesse (por exemplo, até mesmo em uma discussão entre vizinhos). 

10 – Nesse diapasão, 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 ser outra, o 

papel do Poder Judiciário passa a ser muito mais relevante na arena política (com tudo 

isso, a jurisdição passa a ter um lugar de destaque muito grande, lugar de destaque esse 

que ameaça o até então conhecido Estado legiscêntrico, que é aquele em que o papel 

da lei [do Poder Legislativo] é central). No modelo tradicional, o centro da separação dos 

poderes é o Poder Legislativo, que é quem toma a decisão política que deve ser 

executada pelo Poder Executivo e deve ser o ponto de partida para a tomada da decisão 

judicial; e, no século XX, o Estado legiscêntrico é abalado pelo crescimento do Poder 

Judiciário, pois o âmbito do legislador é diminuído pela constituição e pelos direitos 

fundamentais. 
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 Todas essas, portanto, são características do neoconstitucionalismo, o qual, 

inclusive, sofre muitas críticas, dentre as quais, as mais importantes são as seguintes: 

1 – Há um excesso de protagonismo judicial no neoconstitucionalismo. Aqui, cabe 

lembrar que os membros do Judiciário não são eleitos, sendo que, nos termos da 

Constituição (art. 1º, parágrafo único), todo o poder pertence ao povo, que o exerce 

diretamente ou por meio de representantes eleitos (e os membros do Judiciário não são 

eleitos). Note-se que há legitimidade, sim, dos membros do Poder Judiciário, mas essa 

legitimidade não decorre do mecanismo de democracia direta eletiva (pois eles não são 

eleitos [e, mesmo assim, têm papel excessivo no neoconstitucionalismo]). 

2 – O excesso de ativismo judicial. Com esse excesso, o Poder Judiciário estaria 

desequilibrando a separação de poderes, invadindo as atribuições dos demais Poderes. 

3 – O descompromisso metodológico: as decisões judiciais não têm compromisso 

metodológico, tudo é muito subjetivo, o que gera a crítica seguinte. 

4 – Insegurança jurídica. 

5 – Desvalorização da política e dos representantes eleitos pelo povo. 

 Neste momento, um ALERTA se faz necessário: 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. Como se pode perceber, o 

neoconstitucionalismo é apenas um dos fenômenos do Direito que tiveram como base 

o pensamento pós-positivista, mas não o único (em outras palavras, o pós-positivismo 

não influenciou apenas o Direito Constitucional, mas todos os ramos do Direito). 

 No século XX, houve uma intensa globalização das relações sociais, econômicas, 

jurídicas etc., e essa globalização modificou o constitucionalismo. Isso porque essa 

globalização trouxe, entre outros aspectos, a existência de relações íntimas entre as 
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ordens jurídico-constitucionais dos diversos Estados do mundo entre si (por exemplo, 

há relações entre as ordens constitucionais brasileira e norte-americana; entre as 

ordens constitucionais argentina e peruana; entre as ordens constitucionais inglesa e 

francesa etc.). 

 Da mesma forma, há relações entre as ordens constitucionais dos Estados e 

normas internacionais e supranacionais. 

 Também há relações entre Estados e organismos internacionais. 

 Tudo isso influenciou o neoconstitucionalismo. 

 Dentre os diversos aspectos que podem surgir a partir das constatações acima, 

é importante observar que os autores começam a falar, por exemplo, em 

transconstitucionalismo, crossconstitucionalismo, constitucionalismo cruzado, 

constitucionalismo transversal, fecundação ou fertilização cruzada, pluralismo 

constitucional, constitucionalismo multinível etc. Essas expressões, muitas vezes, são 

usadas como sinônimo desse entrelaçamento de ordens jurídicas e, outras vezes, têm 

significado próprio e específico. 

 É importante abordar, pelo menos, o transconstitucionalismo, que pode ser 

cobrado em provas. 

 

Transconstitucionalismo 
 
 O transconstitucionalismo tem como principal nome o professor Marcelo Neves, 

com sua obra “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. 
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 Isso é o que ocorre na prática quando, por exemplo, o STF, ao decidir um caso 

(como uma ADI, uma ADC, um Recurso Extraordinário etc.), utiliza noções oriundas dos 

constitucionalismos norte-americano, alemão, argentino, colombiano etc. 

 Assim, quando o STF utiliza, por exemplo, uma decisão da Corte Constitucional 

Alemã para decidir um caso, isso é transconstitucionalismo. 

 

Novo Constitucionalismo Latino-Americano 
 
 Hoje, os autores já falam no novo constitucionalismo latino-americano. Que 

seria isso? Diz respeito a um modelo de constitucionalismo próprio da América Latina 

(na qual, como se sabe, o Brasil está inserido). Esse novo modelo de constitucionalismo 

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. 

Até o advento dessa proposta, os povos originários da América Latina (em 

especial, povos indígenas), com estilo de vida mais próximo da natureza, com 

conhecimento em astronomia, foram deixados em segundo plano, pois o que 

prevaleceu foi a visão do colonizador europeu. Assim, o novo constitucionalismo latino-

americano propõe um resgate dessa cultura dos povos pré-colombianos (em nítido 

contraste com o modelo adotado até agora, cuja matriz é europeia). 

A proposta é que, nesse novo constitucionalismo, haja uma igualação das 

culturas pré-existentes com as culturas europeias. Então, 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 a cultura 

europeia é melhor, mais avançada etc. 

Além desse diálogo cultural não hegemônico, outra característica do novo 

constitucionalismo latino-americano é a ampla participação popular. 
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Os grandes marcos do novo constitucionalismo latino-americano são as 

constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. 

 

Constitucionalismo do Futuro 
 
 A etapa do constitucionalismo em que nos encontramos é o constitucionalismo 

contemporâneo, mas já se fala no constitucionalismo do futuro, ainda por vir. 

 Sobre o tema, José Roberto Dromi, autor argentino, publicou um artigo que foi 

citado por alguns autores brasileiros, já tendo a matéria sido cobrada em concursos. O 

doutrinador argentino indicou quais valores o constitucionalismo do futuro irá 

consagrar. 

 Nesse contexto, segundo Dromi, as Constituições do futuro terão 7 valores 

fundamentais: 

1) VERDADE (no sentido de que as Constituições do futuro não estabelecerão 

promessas inalcançáveis, impossíveis, mas apenas promessas possíveis de serem 

cumpridas); 

2) SOLIDARIEDADE (entre os povos);  

3) CONSENSO (as Constituições do futuro serão fruto de um consenso democrático, 

o que, no entanto, será bastante difícil, principalmente se se levar em conta que 

as sociedades modernas são marcadas pelo pluralismo e pelo dissenso); 

4) CONTINUIDADE (as Constituições do futuro não deverão ter mudanças bruscas, 

não quebrarão a lógica do sistema, devendo preservar a identidade de cada 

Estado); 

5) PARTICIPAÇÃO (as Constituições do futuro irão consagrar uma participação 

maior do povo na vida política, uma participação mais ativa da sociedade na vida 

política); 

6) INTEGRAÇÃO (a Constituição, possui um efeito integrador, devendo 

efetivamente atuar como o principal elemento de integração da comunidade 

que é); e 
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7) UNIVERSALIZAÇÃO (quando Dromi fala em universalização, refere-se à 

universalização dos direitos fundamentais, que, assim, deverão ser consagrados 

em todas as Constituições). 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(VUNESP – TJ/AC – 2019) Assinale a alternativa correta a respeito do 

constitucionalismo.  

a) No constitucionalismo moderno, as Constituições de sintéticas passam a analíticas, 

consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais, e a 

democracia liberal-econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção 

do Estado na ordem econômica e social.  

b) A transição da Monarquia Absolutista para o Estado Liberal, em especial na Europa, 

no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à 

época, é um marco do constitucionalismo moderno.  

c) O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, não havendo 

antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os 

poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. 

d) John Locke, Montesquieu e Rousseau são reconhecidos como os principais 

precursores do constitucionalismo contemporâneo, em virtude de concepções 

revolucionárias que defendiam a unificação e consagração dos ideais e valores 

humanos universais.  

COMENTÁRIOS: 

A questão aborda a temática relacionada ao constitucionalismo. Analisemos as 

assertivas, com base na CF/88: 

Alternativa “a”: está incorreta. Após os movimentos que culminaram na proclamação 

das Constituições escritas como a dos EUA (1787) e a da França (1791), fortaleceu-se 

uma corrente de pensamento a qual enxerga a supremacia e imperatividade da 

Constituição, limitando e estabelecendo o Governo. O constitucionalismo moderno 

tinha como cerne de suas preocupações instituir e proteger direitos fundamentais 

ligados à liberdade. Contudo, com o fim da I Guerra Mundial inicia-se uma nova fase 

do constitucionalismo, o denominado constitucionalismo social. O surgimento do 
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constitucionalismo social coincide com a fase de consagração dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão (geração): os chamados direitos sociais ou 

coletivos. 

Alternativa “b”: está correta. Isso é perceptível, principalmente, com a Revolução 

Francesa e a consequente Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e 

a posterior Constituição Francesa de 1791.  

Alternativa “c”: está incorreta. Para, Karl Loewenstein (Teoría de la Constitución) o 

nascimento do constitucionalismo se deu com os Hebreus. Este povo fazia parte de 

um Estado Teocrático, sendo que as “leis do Senhor” (dez mandamentos e leis da 

Torá) criaram limites ao poder político. 

Alternativa “d”: está incorreta. John Locke, Montesquieu e Rousseau são 

reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo moderno (e não 

do contemporâneo). 

GABARITO: LETRA B 

 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 Há diversos conceitos possíveis para a palavra constituição, que, como já visto 

acima, é uma palavra plurívoca (isto é, que admite vários sentidos). 

 Constituição pode ter um sentido comum ou um sentido jurídico. Em sentido 

comum, como diz José Afonso da Silva, constituição é o modo de ser do Estado; em 

sentido jurídico, Constituição é a lei fundamental de um Estado, é a lei que organiza seus 

elementos fundamentais. 

 Segundo José Afonso da Silva, em sentido jurídico, Constituição é o “sistema de 

normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu 

governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, 

os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. 

Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos 

constitutivos do Estado”. 
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Os elementos constitutivos do Estado são os seguintes: I) elemento físico ou 

geográfico, que é o território; II) elemento humano, que é o povo; e III) elemento 

político, que é o poder. Alguns autores entendem que há um quarto elemento, que é a 

finalidade; outros entendem que a finalidade está incluída no elemento político. 

 O professor Canotilho diz que, em sentido jurídico, constituição é o estatuto 

jurídico do político (pois a constituição é o lugar em que se entrelaçam o jurídico e o 

político, é o lugar em que a decisão política é transformada em norma jurídica, e 

justamente no ápice do ordenamento jurídico). 

 Esse conceito jurídico visto acima é um bom ponto de partida para se responder 

o que é uma constituição. Porém, se essa pergunta for feita, especialmente em provas, 

é necessário lembrar que ela admite várias respostas, a depender da concepção 

doutrinária adotada. E, na teoria da constituição, as concepções mais cobradas em 

provas acerca do que é uma constituição são as seguintes: concepção sociológica; 

concepção jurídica; e concepção política. 

 Assim, a pergunta “o que é uma constituição?” pode ser respondida a partir de 

um viés sociológico, jurídico ou político, variando a resposta a partir da concepção 

adotada. Cada uma dessas concepções está vinculada a um autor principal e a uma obra 

principal, e isso é muito cobrado em provas de concurso, especialmente, em provas 

objetivas (mas também em provas subjetivas). 

 

Concepção Sociológica 
 
 Essa concepção tem como expoente Ferdinand Lassalle, que escreveu a obra “A 

essência da Constituição”. 

 Para Lassalle, a Constituição escrita é apenas uma folha de papel. Segundo esse 

autor, a 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. 
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 Assim, Lassalle diz o seguinte: em uma sociedade, o poder está dividido, há vários 

fatores reais de poder, há várias formas de poder e vários atores que exercem esse 

poder. Assim, há o poder econômico, o poder político, o poder militar, o poder da 

autoridade legitimada, o poder do carisma etc. Esses atores e fatores reais de poder 

estão na arena social dialogando entre si e defendendo os seus interesses e os interesses 

dos grupos que os apoiam. Ao atuarem na arena social, os fatores reais de poder se 

somam, e o resultado da soma dos fatores que exercem o poder na sociedade é a 

verdadeira constituição. O que está escrito na constituição formal é uma mera folha de 

papel. Se o que está escrito corresponde à soma dos fatores reais de poder, a 

constituição escrita é boa e duradoura; porém, se há uma divergência entre o que está 

escrito e a soma dos fatores reais de poder, a constituição escrita irá sucumbir, a folha 

será rasgada, prevalecendo a soma dos fatores reais de poder. 

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

se abordar em prova subjetiva é o que aconteceu com o art. 192, § 3º, da CF/88 em sua 

redação original, que dizia que “as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e 

quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de 

crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 

limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, 

nos termos que a lei determinar”. 

 Havia, portanto, um dispositivo constitucional dispondo 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. Quem prevaleceu: a folha 

de papel ou a soma dos fatores reais de poder? Foi a soma dos fatores reais de poder. 

Assim, 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. 
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Concepção Jurídica 
 
 O expoente da concepção jurídica de Constituição foi Hans Kelsen, 

especialmente no que está escrito em sua “Teoria Pura do Direito”. 

 Para Kelsen, a Constituição possui supremacia hierárquica formal; a Constituição 

é o fundamento de validade das demais normas jurídicas inferiores; e a Constituição é 

norma pura (isto é, é puro dever ser, devendo estar dissociada de qualquer fundamento 

sociológico, político ou filosófico). 

 Kelsen, portanto, não concorda com Lassalle, sustentando não haver falar em 

fatores de poder, pois a Constituição é norma pura, é a norma hierarquicamente 

suprema do Direito positivo, todos devendo cumprir a constituição, que é o documento 

que prevê como as demais normas jurídicas serão feitas pelo legislador (este deve 

obedecer a Constituição e, assim, elaborar as leis como ela manda). 

 Kelsen entende que a Constituição pode ter dois sentidos: 

1 – 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. Para Kelsen, portanto, o 

sentido jurídico-positivo de Constituição significa que a constituição é o ápice da 

pirâmide normativa que representa o ordenamento jurídico (hierarquizado). A 

Constituição em sentido jurídico-positivo, como se pode perceber, pertence ao 

ordenamento jurídico, ao direito posto, ao direito positivo e, aí, ocupa o ápice da 

pirâmide-normativa, sendo dotada de hierarquia máxima (é a norma suprema, tendo 

supremacia em relação às demais normas, devendo qualquer norma inferior obedecê-

la, pois é a Constituição que determina como serão produzidas todas as demais normas 

inferiores, é a Constituição que cria a lei, o regulamento e todas as demais normas 

inferiores; todas as normas do ordenamento positivo encontram seu fundamento de 

existência e validade na Constituição). 
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2 – Sentido lógico-jurídico: se o fundamento de validade da lei e de todas as normas 

inferiores é a Constituição, qual é o fundamento de validade da própria Constituição? 

Kelsen não é jusnaturalista, de modo que ele não diz que o fundamento de validade da 

Constituição é o direito natural. 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. A existência da norma hipotética 

fundamental é um pressuposto lógico segundo o qual: I) a Constituição formal escrita 

existe; II) todos devemos cumprir a Constituição formal; e III) todos devemos cumprir as 

normas do direito positivo inferiores, as quais devem ser produzidas com fundamento 

na Constituição formal. 

 

 Para Kelsen, portanto, há dois sentidos de Constituição, como visto acima. 

 Assim, imaginando-se a pirâmide normativa que representa o Direito posto (o 

ordenamento jurídico), no qual a Constituição formal se localiza no ápice, a Constituição 

no sentido lógico-jurídico (norma hipotética fundamental) encontra-se acima do vértice 

piramidal (encontra-se fora da pirâmide, acima dela). 

 

Concepção Política 
 
 Essa concepção tem como principal autor Carl Schmitt, por meio de sua obra 

“Teoria da Constituição”. 

 Para Carl Schmitt, 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. Assim, constituição diz respeito à decisão política fundamental, isto é, à 

decisão que é indispensável para fundar um Estado. Por exemplo, não se pode ter um 
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Estado sem decidir se será um Estado federal ou unitário; sem decidir quais serão os 

direitos fundamentais; sem decidir como ocorrerá a limitação do poder; sem decidir se 

será uma república ou monarquia; sem decidir se o sistema de governo será 

presidencialista ou parlamentarista (essas são as decisões políticas fundamentais, são 

as decisões que modelarão o regime adotado). A matéria atinente à decisão política 

fundamental é constituição, esteja ou não escrita na constituição formal. 

 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, 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 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, pois não diz respeito a 

nenhuma decisão política fundamental. Esse dispositivo é constituição apenas 

do ponto de vista formal, mas tem natureza de lei (o nome “lei constitucional” 

se deve ao fato de que a natureza material da disposição é de lei, mas a sua 

forma é de constituição, porque está escrita na constituição formal). Esse 

dispositivo está na Constituição, mas a sua natureza jurídica não é de decisão 

política fundamental, mas sim de mera lei. 



 
 

 
 

P
ág

in
a3

3
 

“Art. 242, § 2º - O Colégio Pedro II, localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.” 

 

 A concepção política de Carl Schmitt deu origem à distinção entre Constituição 

em sentido material e Constituição em sentido formal. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – MPE/PI– 2019) De acordo com a doutrina, o documento escrito 

estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo voto popular, 

modificável somente por processos e formalidades especiais nele mesmo contidos, 

e que contém o modo de existir do Estado é classificado como constituição: 

a) formal. 

b) material. 

c) outorgada. 

d) histórica. 

e) flexível. 

 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se de uma questão onde se deve analisar com cuidado a descrição dada de uma 

Constituição a fim de classificá-la. 

 

Podemos extrair do enunciado que a Constituição foi/é: 

a) escrita de forma solene pelo poder constituinte; 

b) modificável somente por processos e formalidades especiais nele contidos; 

c) contém o modo de existir do Estado. 

 

"A Constituição em sentido formal pode ser definida como o conjunto de normas 

jurídicas produzidas por um processo mais árduo e mais solene que o ordinário, com 

o propósito de tornar mais difícil sua alteração”.  
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Destarte, “caso seja adotado um conceito estrito de Constituição, no sentido de que 

só é digno deste nome o estatuto que contém um conjunto de normas que organiza 

o Estado e seus poderes, pode-se afirmar que o conceito de Constituição em sentido 

formal necessariamente engloba o de Constituição em sentido material".  (Novelino, 

Marcelo. Manual de Direito Constitucional. fls 140/141). 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

ATENÇÃO! 

 Há outras teorias importantes para provas de concursos que dizem respeito à 

indagação “o que é uma constituição?”. Algumas dessas teorias são a seguintes: 

 Concepção culturalista (J. H. Meirelles Teixeira); 

 A Teoria da Força Normativa da Constituição (Konrad Hesse); 

 A Teoria da Constituição como um Processo Público – A Constituição Aberta (Peter 

Häberle); 

 A Teoria da Constituição Dirigente; e 

 A Teoria da Constitucionalização simbólica (Marcelo Neves). 

 

Concepção Culturalista 
 
 Essa concepção tem como principal autor J. H. Meirelles Teixeira, em sua obra 

“Curso de Direito Constitucional”. 

 Para esse autor, 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. 



 
 

 
 

P
ág

in
a3

5
 

 O que Meirelles Teixeira diz é que as concepções vistas até agora não são 

necessariamente antagônicas, não se repelem reciprocamente, porque a Constituição é 

um objeto complexo que possui elementos complexos e que, à luz de uma visão unitária 

ou total, abrange aspectos sociológicos, aspectos jurídicos, aspectos políticos e também 

aspectos econômicos, filosóficos etc. Assim, segundo o autor, a Constituição total é o 

resultado da cultura de uma sociedade em um determinado momento da história que 

considera a economia, a filosofia, a sociologia, a política etc. A Constituição, portanto, é 

um objeto cultural, uma invenção humana surgida no bojo de uma determinada cultura, 

e a Constituição interfere e sofre interferência dessa cultura (há uma simbiose entre 

Constituição e cultura). 

 

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. Assim, o que Hesse diz, com sua teoria, é que 

Lassalle está errado, pois a Constituição escrita não é uma mera folha de papel; diz o 

autor que a Constituição escrita pode até sucumbir diante da não correspondência aos 

fatores reais de poder; no entanto, essa sucumbência nem sempre irá ocorrer, pois a 

Constituição escrita não é uma mera folha de papel, ela tem força normativa, ela não é 

apenas um espelho ou expressão de uma dada realidade (isto é, dos fatores reais do 

poder), tendo ela, na verdade, força normativa e, assim, podendo mudar e conformar a 

realidade política e social. Dessa forma, se não há equivalência entre o que está escrito 

e os fatores reais de poder, não necessariamente a Constituição escrita irá sucumbir, 

pois ela pode, muito bem, em virtude de sua força normativa, mudar a realidade. 
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 Mas essa mudança da realidade depende da vontade de constituição, isto é, do 

empenho que as pessoas têm em concretizar a constituição. Assim, quanto maior o 

empenho das pessoas em concretizar a constituição, maior será a sua força normativa; 

quanto menor for esse empenho, menor será a força normativa da constituição. 

 

A Constituição Como Um Processo Público 
 
 Aqui, o principal autor é Peter Häberle, destacando-se as obras “Constituição 

como processo público” e “A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”. 

 Para esse autor, 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 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). 

 Havia, antes, uma sociedade fechada de intérpretes (formada pelos juízes e 

tribunais, que tinham o monopólio da interpretação da Constituição), mas não é mais 

assim: a democracia e os direitos fundamentais modificaram isso, ampliando a 

interpretação da Constituição, que, hoje, é feita não mais por uma sociedade fechada 

de intérpretes, mas sim por uma sociedade aberta de intérpretes (que engloba os 

cidadãos, os grupos, a opinião pública, a coletividade etc.). E a norma constitucional é o 

resultado dessa interpretação aberta, a constituição é o resultado de um processo 

cultural, público, plural e aberto de interpretação e atualização cotidianas do texto 

constitucional (a interpretação muda no tempo, muda conforme as circunstâncias de 

cada tempo, tratando-se de um processo dinâmico, a norma constitucional é dinâmica, 

pois a interpretação se desenvolve de forma contínua e pública no tempo; a Constituição 

não é aquela da data de sua promulgação, mas sim a Constituição de hoje, o seu 

contexto pode variar conforme a história). 
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 Tudo isso se vincula à ideia de Constituição aberta. O que vem a ser uma 

Constituição aberta? É o seguinte: a Constituição não é um processo hermético, 

fechado, enclausurado em si mesmo, datado de uma determinada época, mas sim algo 

aberto a novos interesses e necessidades da sociedade e do Estado (pois os interesses e 

necessidades mudam conforme o tempo e a Constituição precisa responder aos novos 

anseios). 

 Logo, a Constituição, segundo essa concepção, é um regime aberto de normas 

(regras e princípios) e essa abertura ocorre por meio de vários aspectos.  Essa abertura 

se dá das seguintes formas: I) por meio de mecanismos de mudança formal da 

Constituição, que são as emendas constitucionais, e de mecanismos de mudança 

informal da Constituição, que é o processo de mutação constitucional; II) por meio de 

conceitos jurídicos indeterminados (por exemplo, “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”, que é um conceito que varia a cada tempo); III) por meio da ausência de 

monopólio interpretativo (a interpretação não é mais monopólio do Poder Judiciário, 

sendo, agora, algo aberto, sendo feita por uma sociedade aberta). 

 

ATENÇÃO! 

Até aqui, vimos concepções que abordam a Constituição sob um ponto de vista 

estrutural, ou seja, preocupando-se com o que é a Constituição (ora a decisão política 

fundamental, ora a soma dos fatores reais de poder, ora um documento com força 

normativa etc.). 

Por sua vez, as concepções que veremos a seguir apresentam um enfoque 

diferente, preocupando-se em esclarecer não o que é a Constituição, mas sim qual é o 

seu papel (isto é, a sua função) no ordenamento jurídico, notadamente em relação à 

atuação do Poder Legislativo e dos demais agentes estatais. 

Essa mudança de prisma de análise está em consonância com as ideias de 

Norberto Bobbio em sua obra “Da Estrutura à Função”, na qual o autor sugere uma nova 

forma de pensar o direito, deixando de se preocupar com a sua estrutura (ou seja, com 
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o que é o direito) e passando a se preocupar com qual é a sua função no Estado e na 

sociedade. 

Em outras palavras, Bobbio deixa de se preocupar com descrever o direito e 

passa a se preocupar com para que serve o direito. E essa forma de pensar influenciou 

toda a teoria do direito, vindo as concepções de Constituição vistas a seguir ao encontro 

desse pensamento. 

 

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 a atuação do Estado e de seus agentes, por 

meio de programas de ação para concretizar determinados objetivos e finalidades que 

são estipulados pelo constituinte. 

 Assim, na visão de Canotilho, a Constituição não é apenas a Constituição garantia 

do modelo norte-americano clássico liberal (que prevê direitos, processos e 

procedimentos); a Constituição, para ele, prevê também finalidades, objetivos, 

programas de ação, principalmente no campo econômico e social, projetando uma 

situação ideal que o constituinte deseja que seja implementada no futuro (a 

constituição, assim, dirige o futuro da sociedade e do Estado, dirige a atuação dos 

governantes em direção a determinados objetivos). 

 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. 

 Todos os agentes e atividades estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) estão 

vinculados ao projeto constitucional e aos objetivos políticos e econômicos da 

Constituição. 
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ATENÇÃO! 

Para o professor Canotilho, o controle da atividade dos agentes estatais em 

relação aos objetivos previstos na constituição deve ser um controle exercido por 

mecanismos populares. Portanto, para Canotilho, são mecanismos de participação 

popular que devem controlar a vinculação do legislador ao dirigismo da constituição, e 

não o Poder Judiciário (no Brasil, porém, a vinculação do legislador ingressou na esfera 

judicial). 

 É interessante registrar que o próprio professor Canotilho tem revisto sua tese, 

porque, ao menos em Portugal, o dirigismo tem sido abalado por um fenômeno 

decorrente da globalização, que é a existência do direito comunitário, da União 

Europeia, de normas de direito internacional, de modo que a Constituição portuguesa 

não consegue mais, sozinha, dirigir o futuro de Portugal, já que também há a ingerência 

do direito comunitário e internacional. 

 

Constituição-lei 

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

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

de hierarquia normativa, uma lei como qualquer outra. 

 Como assim? 

 É que, 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. 

 Considerando a consagração da ideia de supremacia da Constituição, esse 

modelo não mais se apresenta viável nas democracias constitucionais contemporâneas. 
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Constituição-fundamento (ou Constituição-total) 

 
 Segundo essa concepção, a Constituição se prestar 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 para a atuação o 

legislador e dos próprios cidadãos, ficando bastante limitada até mesmo a autonomia 

privada. 

 Basicamente, as atividades estatais (notadamente do Poder Legislativo) e 

privadas se tornam meros instrumentos de realização dos comandos constitucionais, já 

que há pouca margem de liberdade de atuação. O legislador, na verdade, acaba se 

tornando um mero intérprete da Constituição, tendo como tarefa precípua a efetivação 

dos direitos fundamentais. 

 Essa ideia se coaduna com a concepção de Peter Häberle (vista acima), no 

seguinte sentido: para Häberle, a Constituição é o resultado da interpretação, a qual é 

feita não apenas pelos órgãos do Estado, mas por todos aqueles que sofrem a incidência 

da norma constitucional, de modo que todas as ações humanas seriam, ao mesmo 

tempo reguladas pela Constituição e manifestação de interpretação da própria 

Constituição. Ora, se a Constituição é o resultado da sua interpretação e se todos que 

se submetem à aplicação da Constituição são seus intérpretes, significa que a 

Constituição disciplina todas as atividades estatais e não estatais. 

 Esse modelo de Constituição, como se pode perceber, 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 dos rumos a serem 
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tomados pelo legislador, que não está obrigado a segui-la, o que inviabiliza um controle 

judicial mais intenso. 

A Constituição-fundamento muito se assemelha à Constituição dirigente, já que 

esta, conforme vimos, também vincula a atuação de todos os órgãos e agentes do 

Estado. 

 

Constituição-moldura (ou Constituição-quadro) 

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

um “meio termo” entre a Constituição-lei e a Constituição-fundamento, o que evita 

tanto a judicialização excessiva (da Constituição-fundamento) quanto a politização 

excessiva (da Constituição-lei). 

 Como o próprio nome indica, essa Constituição é apenas uma “moldura” 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. Por conta disso, o 

papel do Poder Judiciário nesse caso passa a ser o de simplesmente analisar se os limites 

(isto é, a “moldura”) impostos pela Constituição estão sendo observados na atuação 

legislativa. A definição, por outro lado, do conteúdo dos atos legislativos fica a critério 

do juízo de oportunidade política do próprio Poder Legislativo, indene (livre) de 

intervenção judicial. 

 

Constituição dúctil (ou maleável ou suave) 

 
 É uma concepção atribuída ao italiano Gustavo Zagrebelsky. 

 Segundo Zagrebelsky, 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 aqui é tão somente refletir o pluralismo social, político e econômico e, 



 
 

 
 

P
ág

in
a4

2
 

assim, assegurar as condições que possibilitem a vida em comum no bojo de uma 

sociedade complexa, pluralista e democrática. 

 A Constituição dúctil, portanto, é também chamada de maleável, justamente 

porque não impõe nenhum modelo predeterminado de Estado ou de sociedade. Ela se 

presta, na verdade, a ser um simples ponto de partida, um apoio com base no qual a 

sociedade (complexa, pluralista e democrática) implementa, de forma espontânea, suas 

próprias (e variadas) políticas constitucionais. 

 

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. 

 O constituinte, ao escrever a Constituição, nem sempre tem como objetivo 

principal atingir o que está ali escrito; às vezes, o objetivo é outro, havendo na 

Constituição um mero símbolo; às vezes, nas palavras de Luiz Roberto Barroso, há uma 

insinceridade normativa. 

 E quais seriam os verdadeiros objetivos da legislação simbólica? Marcelo Neves 

destaca três: 

1 – Confirmar valores sociais. O objetivo de determinados grupos pode ser o de 

simplesmente confirmar valores que eles defendem, através de uma “vitória” legislativa, 

“vitória” essa que comprovaria a superioridade social desse grupo, independentemente 

de aquela norma jurídica ser efetiva (a eficácia da lei seria de importância secundária). 

Um exemplo disso, segundo Marcelo Neves, seria a (antiga e não mais existente) 

criminalização do aborto na Alemanha: não importava que aquela norma não fosse 
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aplicada, pois o que interessava era a superioridade de determinado grupo 

demonstrada por uma “vitória” legislativa (simbólica), consubstanciada na manutenção 

da criminalização do aborto. 

2 – Fortalecer a confiança do cidadão no governo ou no Estado (a chamada legislação 

álibi). Por meio disso, o legislador esvazia uma pressão política e apresenta o Estado 

como uma entidade sensível aos anseios e desejos dos cidadãos, mas isso não tem 

efetividade alguma (por exemplo, em uma ditadura, a constituição pode ter um rol de 

direitos fundamentais, mas não ter efetividade alguma). É, como se vê, uma forma de 

manipulação ou ilusão. 

3 – Adiar a solução de conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios. Assim, 

posterga-se para o futuro a solução (por exemplo, na assembleia nacional constituinte, 

os grupos não chegam a um consenso sobre a reforma agrária, e aí o constituinte 

determina que esta será feita “na forma da lei”, com o que posterga para o futuro a 

solução da questão). 

 

 Todos esses objetivos podem ser verificados em uma legislação ou em uma 

constitucionalização simbólica. 

 

CROWDSOURCED CONSTITUTION 

 

 Esse tema tem íntima relação com o estudo da teoria do poder constituinte, que 

será objeto de aula futura, mas aqui já irei antecipar algumas noções, para que você 

consiga compreender em que consiste a chamada crowdsourced constitution. 

 O poder constituinte – que é o poder que tem aptidão para a elaboração de uma 

Constituição – é, segundo a doutrina contemporânea, de titularidade do povo. Ocorre 

que o titular não é o único ator envolvido na dinâmica do poder constituinte, havendo 

um segundo ator, qual seja, o exercente desse poder. 
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 Assim, os dois atores que atuam na dinâmica do poder constituinte são: 

a) O titular, que é o povo. 

b) O exercente, que é quem irá efetivamente exercer o poder constituinte no lugar 

do seu titular e, assim, elaborar a Constituição. 

 

Por que motivo é necessário haver esses dois atores? Pela insuperável 

dificuldade de reunir todo o povo de um determinado Estado para a elaboração da 

Constituição. Dessa forma, havendo um ator para, em nome do povo, exercer o poder 

constituinte e elaborar a Constituição, o exercício do poder constituinte fica viabilizado. 

E o que tudo isso tem a ver com a crowdsourced constitution? 

É que na crowdsourced constitution, ocorre um esvaziamento da necessidade da 

existência de um segundo ator na dinâmica do poder constituinte, tendo em vista o 

avanço da tecnologia e dos meios de comunicação. Isso porque o surgimento de novas 

tecnologias, especialmente, a ampliação do acesso à internet permite que o povo 

participe ativamente das proposições legislativas e expressem suas opiniões sobre os 

diversos temas, inclusive, sobre as matérias constitucionais. 

Isso ocorreu, por exemplo, na Islândia, onde, na primeira década dos anos 2000, 

em um processo de tentativa de elaboração de uma nova Constituição, houve intensa 

participação popular por meio das redes sociais (como Twitter, Facebook, Youtube etc.), 

com a apresentação de milhares de sugestões pelos usuários, as quais resultaram na 

formação de um rascunho (em inglês, draft) que foi enviado ao Parlamento. 

Como se pode perceber, nessa experiência islandesa, houve participação direta 

do próprio titular do poder constituinte (o povo) na elaboração da nova Constituição, o 

que mitiga um pouco (mas não completamente, evidentemente) a necessidade da 

existência de um exercente como substituto do povo no processo constituinte. 

Basicamente, então, a crowdsourced constitution é um modelo de Constituição 

(ou de processo constituinte) em que, graças à evolução tecnológica (notadamente, da 
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internet), há uma verdadeira “terceirização” do exercício do poder constituinte para a 

“multidão” (mais precisamente, para o próprio titular do poder). 

Fica mais fácil compreender o significado da expressão quando se conhece a sua 

etimologia. Crowdsourced é uma expressão inglesa que deriva da junção de crowd e 

source, que significam, respectivamente, “multidão” ou ”povo” (crowd) e “fonte” 

(source). Portanto, crowdsourced constitution é aquela Constituição que busca sua fonte 

no próprio povo, é aquela que é fruto do exercício do poder constituinte pelo próprio 

povo. 

Além disso, a expressão crowdsourced pode ser compreendida como um 

“trocadilho” referente à expressão (também inglesa) outsourced, que significa 

“terceirizado” (já que out significa “fora” e source significa “fonte”, de modo que 

outsourced remete à ideia de buscar de fora, ou seja, de terceirizar). Nesse sentido, a 

crowdsourced constitution seria uma Constituição terceirizada, ou melhor, uma 

Constituição cuja elaboração foi terceirizada, mais precisamente, ao próprio titular do 

poder constituinte (o povo). 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 
 

 Há várias classificações possíveis. Aqui serão vistas as que mais têm sido 

cobradas em provas de concursos. 

 

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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 Assim, a Constituição em sentido material diz respeito à forma de organização 

da sociedade política, esteja ou não escrita. Independentemente de estar escrita, é 

matéria constitucional (o que importa é a matéria). 

 Já a Constituição em sentido formal é o que está escrito como Constituição, é o 

que ocupa o lugar supremo na pirâmide normativa, diga ou não respeito a matéria 

estritamente constitucional. 

 

Quanto à Forma 
 
 Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita (também chamada de dogmática 

ou instrumental) ou não escrita (também chamada de costumeira, consuetudinária ou 

histórica). 

ATENÇÃO! 

Há uma questão que merece maior cuidado. 

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. 

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

descodificação. Como assim? É que hoje, na realidade brasileira, existem normas 

escritas de nível constitucional fora do catálogo principal da Constituição (fora da parte 

dogmática permanente e transitória da CF/88). Onde estão essas normas escritas de 

natureza constitucional que se encontram fora do texto da CF/88? São as seguintes: 

1) Tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do art. 5º, § 3º, 

equivalentes às emendas, tais como: Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007. 
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2) Normas elaboradas pelo poder de reforma que não se integram ao texto principal 

da CF/88, permanecendo no bojo das emendas de forma autônoma. Por exemplo, isso 

se verifica na EC 32/2001 (que possui texto escrito autônomo, não inserido no texto da 

CF/88): “Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta 

emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 

explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. Trata-se, como se 

vê, de uma norma autônoma de uma EC. 

 Hoje, portanto, há normas escritas fora do texto da CF/88, o que indica que esta 

passa por um processo de descodificação. 

 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 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. ” 

  

Como se vê, tem-se, nesse dispositivo, uma Constituição escrita determinando 

que elementos não escritos devem ser admitidos como constitucionais. Portanto, a 

Constituição escrita pode ter elementos não escritos. 

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

Nesse sentido, por exemplo, normas da Magna Carta Inglesa que ainda estão em vigor 

integram o que se entende por Constituição inglesa. Ademais, os elementos da 

Constituição inglesa são 4, a saber: 

1) Statute Law: são estatutos, leis escritas do Parlamento, sobre matéria constitucional 

(há ainda, portanto, leis escritas que integram a constituição inglesa); 
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2) Decisões judiciais que incorporam costumes (common law), inclusive o parlamentar 

(parliamentary custom), ou que interpretam leis do parlamento (cases law). Note-se que 

as decisões judicias são escritas e integram a constituição inglesa; 

3) Convenções Constitucionais (constitutional conventions): são acordos parlamentares 

políticos não-escritos que cuidam de matéria constitucional. São obrigatórios, 

tradicionais, e sua alteração é muito difícil. Não há possibilidade de controle judicial; e  

 

4) Tratados Internacionais incorporados, que são escritos. 

 

 Portanto, há, na Constituição inglesa, uma série de elementos escritos. 

 

Quanto à Origem ou Positivação 
 
 Por esse critério, a Constituição pode ser: 

 

a) Constituição democrática (também chamada de promulgada ou popular): é aquela 

que é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, como as brasileiras de 1891, 1934, 

1946 e 1988. 

b) Constituição não democrática (outorgada, imposta): é a que é imposta. São as 

chamadas CARTAS CONSTITUCIONAIS, a exemplo das brasileiras de 1824, 1937, 1967 

(esta foi aprovada pelo Poder Legislativo, e não por uma Assembleia Nacional 

Constituinte, nos termos do art. 1º, § 1º, do AI-4, sendo considerada uma Constituição 

outorgada, embora uma espécie rara de outorga, em que há outorga pelo  Executivo 

com aprovação pelo Legislativo – lembrando-se, aqui, que o Legislativo é poder 

CONSTITUÍDO, e não poder constituinte) e 1969 (esta, na verdade, formalmente, foi a 

EC 1/69, aprovada pelo AI-12 de 1969). 

c) Constituição cesarista (plebiscitária): 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 
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Pinochet, no Chile). Nesses casos, a participação popular não é democrática, não há um 

ambiente democrático, havendo o único objetivo de ratificar a vontade do exercente do 

poder. ATENÇÃO! Tecnicamente, na verdade, não se trata de plebiscito, mas de 

referendo, pois a consulta popular é posterior. Enfim, na presente hipótese, tem-se uma 

forma especial de outorga, pois a manifestação popular não é verdadeiramente livre, 

não é democrática. 

d) Constituição pactuada (contratual): 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 (é o que ocorreu, por exemplo, 

segundo Bonavides, com a Constituição francesa de 1791). 

 

Quanto à Estabilidade (ou Alterabilidade ou 
Mutabilidade ou Consistência) 
 
 Aqui, a Constituição pode ser: 

 Constituição rígida; 

 Constituição flexível; 

 Constituição semirrígida;  

 Constituição transitoriamente flexível; 

 Constituição fixa; 

 Constituição imutável; e 

 Constituição super-rígida. 

 

 Vejamos cada uma delas. 

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

formal ocorre por um processo distinto e mais difícil do que o processo de elaboração 

da lei comum. Fazer lei (tanto ordinária quanto complementar) se dá por um processo 

legislativo mais fácil do que o processo de aprovação de emendas constitucionais. Nesse 

sentido, os dispositivos pertinentes da CF/88, que é rígida: 
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“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 

tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros.” 

“Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta.” 

“Art. 60, § 2º - 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.” 

 

Como se infere de tais dispositivos, o procedimento de elaboração de emendas 

constitucionais é mais dificultoso do que o procedimento de elaboração de leis. Isso faz 

com que a emenda tenha natureza jurídica distinta da lei (se o procedimento fosse o 

mesmo, a natureza jurídica seria a mesma). 

 

b) Constituição flexível: é aquela cuja alteração ocorre pelo mesmo processo da 

elaboração da lei comum. Aqui, como não há diferença de procedimentos, fazer lei é o 

mesmo que fazer emendas constitucionais; a lei muda a Constituição (logo, desaparece 

a supremacia da Constituição, a hierarquia máxima da Constituição, a necessidade de 

mecanismos de controle de constitucionalide etc.). Exemplos: 

- Constituição inglesa (não escrita) / Soberania do Parlamento (Statute Law); 

- Estatuto do Império da Itália de 1848; 

- Constituição Soviética de 1924. 
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ATENÇÃO! 

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. 

 

c) Constituição semirrígida: é o caso da Constituição Imperial do Brasil de 1824. A 

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

material é rígido; aquilo que é Constituição formal é flexível. Nesse sentido, o art. 178 

da Constituição Imperial de 1824: 

“Art. 178. É só Constitucional o que diz respeito aos 

limites e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e 

aos Direitos Políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o 

que não é Constitucional, pode ser alterado sem as 

formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias. ” 

 

Como se vê, na Constituição de 1824, tudo o que não era materialmente 

constitucional podia ser alterado sem as formalidades das emendas, pelo simples 

procedimento de elaboração da legislação ordinária. 

 

d) Constituição transitoriamente flexível: é a Constituição que é flexível por algum 

tempo, findo o qual, torna-se rígida (Uadi Bulos). Exemplos: Constituição de Baden de 

1947 e da Irlanda de 1937, que foram flexíveis durante os três primeiros anos de 

vigência.   

 

e) Constituição fixa (ou silenciosa): é aquela que nada prevê sobre sua mudança formal, 

sendo alterável somente pelo próprio poder originário (Kildare Gonçalves). Exemplos: 

Estatuto do Reino da Sardenha, de 1848; e a Carta Espanhola de 1876. 
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f) Constituição imutável (permanente, granítica, intocável): é a Constituição que se 

pretende eterna, fundando-se na crença de que não haveria órgão competente para 

proceder à sua reforma. É uma Constituição que pode estar relacionada a fundamentos 

religiosos. É uma classificação muito próxima da Constituição fixa, tanto que os 

exemplos são os mesmos. 

  

g) Constituição super-rígida: segundo essa classificação, trazida pelo professor 

Alexandre de Moraes, trata-se da Constituição rígida que possui um núcleo imutável 

(que são as cláusulas pétreas). 

 

ATENÇÃO! 

Não é necessária, para que uma Constituição seja rígida, a existência de cláusulas 

pétreas. A Constituição pode ser rígida sem possuir cláusulas pétreas, pois o que importa 

é a maneira de sua alteração, independentemente da existência de cláusulas pétreas. 

Mas, existindo cláusulas pétreas, tratar-se-á, segundo Alexandre de Moraes, de uma 

Constituição super-rígida. 

  

Nem todos os autores usam essa classificação, porque o que seria super-rígido 

não seria a própria Constituição, mas apenas as cláusulas pétreas (e não toda a 

Constituição). 

 

Quanto à Dogmática 
 
 Essa classificação é trazida por Pinto Ferreira. 

 Quanto à dogmática, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. 

a) Constituição ortodoxa: é aquela influenciada por uma única ideologia, a exemplo da 

Constituição soviética de 1977. 
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b) Constituição eclética (ou compromissória): é aquela influenciada por várias 

ideologias, normalmente em uma linha conciliatória, de compromisso entre várias 

forças políticas (há várias forças políticas que se conciliam), a exemplo da CF/88 do 

Brasil. 

  

Quanto à Extensão 
 
 Aqui, a Constituição pode ser: 

a) Constituição concisa (ou curta, breve, sumária, sucinta, básica, sintética): é a que trata 

somente dos princípios fundamentais e da estrutura do Estado, não descendo a 

minúcias, e, por conta disso, é mais estável. Exemplos: Constituição norte-americana de 

1787; Constituição brasileira de 1891 (Pinto Ferreira). 

   

b) 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. 

 

 Por trás da classificação quanto à extensão, há outra classificação, pois a 

Constituição pode ser curta ou longa de acordo com a sua finalidade. 

 

Quanto à Finalidade 
 
 Quanto à sua finalidade, a Constituição pode ser: 

a) Constituição garantia (ou constituição negativa, abstencionista): é a Constituição que 

busca apenas garantir liberdades e limitar o poder. Exemplo: Constituição dos EUA de 

1787. Veja-se que, já que o objetivo dessa Constituição é apenas garantir liberdades e 

limitar o poder, ela é curta. 
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b) 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, pois precisa prever um extenso rol de dispositivos constitucionais 

para cumprir sua finalidade. Exemplo: CF/88 do Brasil. 

c) Constituição balanço: é aquela que nem garante nem dirige nada; apenas descreve e 

registra a organização política atual estabelecida, a exemplo das Constituições 

soviéticas. A Constituição balanço, como se vê, é uma mera fotografia, ela é descritiva 

(essa Constituição apenas diz como estão as coisas em dado momento, mas não garante 

nem dirige nada). 

 

Classificação Ontológica (Karl Loewenstein) 
 
 Essa classificação está ligada à essência da Constituição na prática, isto é, ao ser 

da Constituição na prática, e não apenas ao texto constitucional. Para essa classificação, 

importa analisar a relação entre o texto da Constituição e a realidade social. Assim, a 

Constituição pode ser: 

a) Constituição normativa: é aquela em que há uma adequação entre texto e realidade; 

a realidade é aquilo que o texto diz que tem que ser; a Constituição domina o processo 

político e social, interfere na realidade e transforma a realidade (o processo político e 

social se amolda à Constituição, os detentores e os destinatários do poder respeitam e 

cumprem a Constituição). 

 

b) Constituição nominal (ou nominalista): é aquela em que não há uma adequação entre 

texto e realidade, havendo um descompasso entre eles. No entanto, há uma boa 

vontade: o processo político não se adapta à Constituição, não por não querer, mas por 

não conseguir. A Constituição, aqui, tem um caráter educacional, pedagógico, serve de 

guia para ser alcançado no futuro, mas não se consegue implementar a Constituição, 

que teria sido prematura (exemplo: o salário mínimo, no Brasil, não consegue atender a 

todas as necessidades previstas no art. 7º, IV, da Constituição Brasileira de 1988). 
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c) Constituição semântica: é aquela que está a serviço das classes dominantes. Aqui, 

também inexiste adequação entre texto e realidade, mas porque as classes dominantes 

não querem implementar a constituição. Esse tipo de Constituição trai o verdadeiro 

significado de Constituição, pois serve apenas às classes dominantes, às elites; esse tipo 

de Constituição legitima práticas autoritárias de poder. Para Marcelo Neves, essa 

Constituição deve ser chamada de instrumentalista, pois é um mero instrumento do 

detentor de poder. 

 

 A CF/88 se enquadra em qual dessas categorias? Não há uniformidade nessa 

classificação. Algumas provas objetivas de concursos consideraram como normativa. 

Para provas objetivas, talvez essa seja a resposta correta. No entanto, em provas 

dissertativas, é possível responder que a CF/88 é normativa, mas, em alguns aspectos, 

corresponderia à constituição nominal, como é o caso da questão do salário mínimo. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – TJ/SC– 2019) A respeito das constituições classificadas como semânticas, 

assinale a opção correta.  

a) São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de 

expectativas de comportamento. 

b) São aquelas cujas normas dominam o processo político; e nelas ocorrem adaptação 

e submissão do poder político à constituição escrita. 

c) Funcionam como pressupostos da autonomia do direito; e nelas a normatividade 

serve essencialmente à formação da constituição como instância reflexiva do sistema 

jurídico. 

d) São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do 

controle do poder político pelos detentores do poder fático. 

e) São aquelas cujo sentido das normas se reflete na realidade constitucional.  

 

COMENTÁRIOS: 

Inicialmente, o conceito mais conhecido de constituição semântica foi desenvolvido 

por Karl Loewsntein, seguindo o critério ontológico, segundo o qual, nas palavras de 
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Bernardo Gonçalves Fernandes (Curso de direito constitucional, 7ª ed, Juspodivm, 

2015, p. 51), as constituições semânticas são aquelas que traem o significado de 

Constituição (do termo Constituição). Sem dúvida, Constituição, em sua essência, é e 

deve ser entendida como limitação de poder. A Constituição semântica trai o conceito 

de Constituição, pois ao invés de limitar o poder, legitima (naturaliza) práticas 

autoritárias de poder e vem para legitimar o poder autoritário (sendo, portanto, 

Constituições tipicamente autoritárias). 

 

GABARITO: LETRA D 

 

Quanto ao Sistema 
 

Nesta classificação, a Constituição pode ser: 

a) Principiológica: é a Constituição em que predominam princípios. 

b) Preceitual: é aquela em que predominam regras 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – TRT 7ª Região – 2017) De acordo com a teoria constitucional majoritária, a 

constituição é classificada como. 

a) consuetudinária, se fundamentada em documentos formais, rejeitando a 

possibilidade de as regras serem embasadas nos costumes constitucionais. 

b) rígida, se for passível de alterações por meio de um processo legislativo mais 

restrito do que o previsto para a edição de leis ordinárias. 

c) cesarista, se promulgada sem nenhuma submissão à ratificação popular. 

d) material, se for escrita e representada por meio de um único documento solene. 

COMENTÁRIOS: 

Conforme visto, a constituição cesarista é também chamada de plebiscitária, sendo 

aquela que se submete à ratificação popular (tecnicamente, trata-se, na verdade, de 

referendo, e não de plebiscito), muito embora a manifestação da vontade do povo 

não seja inteiramente livre nesse caso. A constituição consuetudinária, por sua vez, é 
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uma constituição não escrita, apesar de ser possível encontrar elementos escritos 

nela, como é o caso da constituição inglesa. Finalmente, a constituição material tem 

a ver não com a forma, mas com o conteúdo, tratando-se das normas que dizem 

respeito aos temas fundamentais para o Estado. 

GABARITO: LETRA B 

 

(CESPE – TRT - 7ª Região – 2017) A respeito das concepções e classificações das 

constituições, assinale a opção correta. 

a) Conforme o critério ontológico, as constituições podem ser normativas (ou 

dogmáticas), nominalistas ou semânticas. 

b) Na classificação tradicional, que considera o conteúdo, uma constituição pode ser 

material (ou estável) ou formal (ou analítica). 

c) Segundo o critério político, a validade de uma constituição não se apoia na justiça 

de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. 

d) Na concepção sociológica, constituição consiste no somatório dos fatores reais de 

poder em uma sociedade, sendo consideradas sinônimas a constituição real e efetiva 

e a constituição jurídica. 

COMENTÁRIOS: 

Conforme visto, a classificação da constituição como dogmática é feita sob o critério 

forma, e não sob o critério ontológico. Além disso, na classificação constitucional, 

estável não é sinônimo de material, assim como analítica não o é de formal. A 

constituição analítica é assim classificada quanto à sua extensão, e não sob o critério 

tradicional (ou clássico), que leva em conta o conteúdo da constituição. Por fim, na 

concepção sociológica, não são sinônimas a constituição real e efetiva e a constituição 

jurídica. Na verdade, segundo essa última concepção, é possível que haja um conflito 

entre a constituição real (efetiva) e a Constituição escrita (jurídica), situação em que 

irá prevalecer a primeira.  

GABARITO: LETRA C 
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(CESPE – TRT 7ª Região – 2017) Classifica-se a Constituição Federal de 1988 (CF) 

como. 

a) histórica, pelo critério do modo de elaboração. 

b) cesarista e outorgada, pelo critério de origem. 

c) eclética e ortodoxa, pelo critério da dogmática. 

d) prolixa, pelo critério da extensão das matérias contempladas no texto 

constitucional. 

COMENTÁRIOS: 

A CF/88 é: 

- Quanto à alterabilidade: rígida 

- Quanto à forma: escrita 

- Quanto à extensão:  analítica (prolixa) 

- Quanto ao conteúdo: formal 

- Quanto ao modo de elaboração: dogmática 

- Quanto à origem: promulgada 

- Quanto à dogmática: eclética 

- Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico – Karl Loewenstein): 

normativa. OBS.: há na doutrina quem afirme que a CF/88 é nominal. No entanto, as 

bancas de concurso a têm considerado uma constituição normativa. Pedro Lenza 

sugere que a CF/88 PRETENDE SER normativa. Para fins de provas objetivas, 

recomendamos considerar a CF/88 normativa ou, se a questão permitir, como uma 

constituição que pretende ser normativa. A discussão sobre ela se enquadrar mais 

apropriadamente como uma constituição nominal deve ser deixada para provas 

subjetivas e orais. 

GABARITO: LETRA D 

 

ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO 
 

Segundo José Afonso da Silva, os elementos da Constituição podem ser: 
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A) Elementos Orgânicos: dizem respeito às normas reguladoras da estrutura do Estado 

e do poder. Por exemplo, os títulos da Organização do Estado, da Organização dos 

Poderes e do Sistema de Governo; 

B) Elementos Limitativos: são normas que limitam a atuação dos poderes estatais em 

nome do Estado de Direito; são os direitos e garantias fundamentais; 

C) Elementos Sócio-ideológicos: são as normas que revelam o compromisso entre o 

Estado individualista e o Estado Social. Exemplos: o capítulo dos Direitos Sociais, o título 

da Ordem Econômica e Financeira, o título da Ordem Social; 

D) Elementos de Estabilização Constitucional: são normas que visam solucionar 

conflitos constitucionais, defender a Constituição, defender o Estado, defender as 

instituições democráticas. Exemplos: os artigos referentes à jurisdição constitucional 

(arts. 102 e 103), a ADI e a ADC, a intervenção, as emendas constitucionais, os artigos 

referentes à defesa dos Estados e das instituições democráticas; 

E) Elementos Formais de Aplicabilidade: são as normas da Constituição que 

estabelecem as regras de aplicação da própria Constituição. Exemplos: preâmbulo, 

ADCT, o art. 5º, § 1º (que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata). 

ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO 

A estrutura da Constituição é dividida em 3 (três) partes. Esses núcleos 

estruturais da Constituição são os seguintes: A) preâmbulo; B) parte dogmática; e C) 

disposições transitórias. 

 

Preâmbulo 
 

A redação do preâmbulo da CF/88 é a seguinte: 

 



 
 

 
 

P
ág

in
a6

0
 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 

e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 

 

 O que vem a ser o preâmbulo? Qual é a sua natureza? Há duas correntes sobre 

isso. 

 Uma corrente diz que o preâmbulo é norma, possui força normativa, obriga, 

pode ser fonte da declaração de inconstitucionalidade de uma lei comum. 

 Outra corrente diz que o preâmbulo é simples proclamação, não é norma, não 

obriga, não pode ser a fonte única da inconstitucionalidade de uma lei ordinária; o 

preâmbulo pode apenas servir como um vetor de hermenêutica; o preâmbulo não 

veicula normas de observância obrigatória nas Constituições estaduais. 

 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: 

 “Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de 

Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não 

tendo força normativa. ” (STF, ADI por omissão 2076, j. em 15/08/2002) 

 Portanto, no Brasil, o preâmbulo não tem força normativa, mas é um elemento 

formal de aplicabilidade, sendo uma fonte importante de hermenêutica constitucional. 
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 O preâmbulo pode ser modificado? Ele pode ser emendado? Pode ser 

modificado por uma emenda constitucional? Isso não faria sentido, pois, como visto, o 

preâmbulo é apenas uma mensagem do exercente do poder constituinte (isto é, do 

legislador constituinte) para o titular do poder constituinte (o povo); é mera 

proclamação, não possui força normativa (enquanto uma emenda constitucional possui 

força normativa), de modo que não há razão lógico-jurídica alguma para alterar o 

preâmbulo, tendo em vista que o momento constituinte não mais é presente. 

 A invocação de Deus no preâmbulo não se choca com a parte dogmática da 

Constituição. Assim, embora a parte dogmática do texto constitucional estabeleça a 

laicidade do Estado, isso não entra em conflito com o preâmbulo, pois este não tem 

natureza normativa, enquanto a parte dogmática é composto por normas. Assim, o 

constituinte disse que se sentiu sob a proteção de Deus, mas isso não obriga o Estado a 

ser confessional, continuando a ser laico. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O PREÂMBULO: 

1) O Preâmbulo NÃO TEM a função de resolver lacunas, mesmo porque não tem força 

normativa. 

2) O Preâmbulo se situa no domínio da política e da história, reflete a posição ideológica 

do constituinte, não tendo natureza de norma. Ele pode servir como vetor 

interpretativo, mas não tem força normativa. 

3) Em termos estritamente formais, o Preâmbulo constitui-se em uma espécie de 

introdução ao texto constitucional, um resumo dos direitos que permearão a 

textualização que o segue, apresentando o processo que resultou na elaboração da 

Constituição e o núcleo de valores e princípios de uma nação. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(FUNDEPES – MPE/MG – 2017) Analise as seguintes assertivas relativas ao 

preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88): I. O 
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preâmbulo da CR/88 não pode, por si só, servir de parâmetro de controle da 

constitucionalidade de uma norma. II. A invocação de Deus no preâmbulo da CR/88 

torna o Brasil um Estado confessional. III. O preâmbulo traz em seu bojo os valores, 

os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e, dessa forma, 

norteia a interpretação do texto constitucional. IV. A invocação de Deus no 

preâmbulo da CR/88 é norma de reprodução obrigatória nas Constituições 

Estaduais.  

Está CORRETO somente o que se afirma em: 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e III.  

d) III e IV. 

COMENTÁRIOS: 

Como já vimos, o preâmbulo tem por finalidade retratar os principais objetivos do 

texto constitucional, enunciando os princípios constitucionais mais valiosos, assim 

como as ideias essenciais que alimentaram o processo de criação da Constituição. 

A invocação a Deus, presente no preâmbulo da CF/88, reflete um sentimento 

religioso. Isso não faz, contudo, que o Brasil deixe de ser um Estado laico. O Brasil é 

um Estado laico, ou seja, um Estado em que há liberdade de consciência e de crença, 

onde ninguém é privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção 

filosófica. 

GABARITO: LETRA B 

 

Parte Dogmática 
 

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

dogmática, ela sim, pode ser fonte de inconstitucionalidade da lei infraconstitucional. 

Além disso, 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. 
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Disposições Transitórias 
 

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

objetivo das normas transitórias é regular a transição entre a realidade existente em um 

dado momento e a realidade projetada pela norma constitucional. As normas 

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

inconstitucionalidade das leis infraconstitucionais. As normas transitórias podem ter 

eficácia plena, contida ou limitada, porém, depois de cumprirem sua função (que é 

transitória), elas deixam de ter eficácia, ainda que não sejam formalmente revogadas. 

Assim, depois de cumprirem sua função, essas normas 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. 

 As normas do ADCT podem ser modificadas por emendas constitucionais, e essas 

emendas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Ademais, pode haver 

norma transitória com status constitucional de maneira autônoma nas emendas. 

Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula! 

 


