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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Teoria da Constituição 

 

Constitucionalismo 

 

Conceitos:  

 

 Conceito: “Teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade”, ou seja, como bem resumo Pedro Lenza, 

constitucionalismo pode ser entendido como técnica específica de limitação 

do poder com fins garantísticos.  1 

 

 Constitucionalismo em sentido amplo: fenômeno relacionado ao fato de todo 

Estado possuir uma constituição em qualquer época da humanidade, 

independentemente do regime político adotado. 2 

 

 Constitucionalismo em sentido estrito: técnica jurídica de tutela das liberdades, 

surgida nos fins do século XVIII, que possibilitou aos cidadãos exercerem, com 

base em constituições escritas, os seus direitos e garantias fundamentais, sem que 

o Estado lhes pudesse oprimir pelo uso da força e do arbítrio. Esse movimento 

constitucionalista teve caráter jurídico (adoção de constituições escritas, normas 

superiores), social (estimulou o povo a lutar contra o absolutismo), político 

(bradou contra a opressão e o arbítrio, em nome da defesa dos direitos e garantias 

                                                   

1 J.J. Gomes Canotilho apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 23° Ed. Editora 

Saraivajur.  
2 SALES, Gustavo Fernandes. Curso de Direito Constitucional. Brasília, 2020. 

 



 

fundamentais) e ideológico (exprimiu a ideologia liberalista, baseado na 

implantação de um governo de leis e não dos homens). 3 

 

 

Resumindo: 

 Constitucionalismo em sentido amplo - > fato de todo Estado possuir 

uma constituição em qualquer época da humanidade. 

 Constitucionalismo em sentido estrito - > técnica jurídica de tutela das 

liberdades, surgida nos fins do século XVIII.  Possibilitou aos cidadãos 

exercerem os seus direitos e garantias fundamentais, sem que o Estado 

lhes pudesse oprimir pelo uso da força e do arbítrio 

 

 

Etapas do Constitucionalismo (Evolução Histórica) 

 

 Constitucionalismo durante a Antiguidade: havia um constitucionalismo 

tímido quando se estabeleceu o Estado teocrático com certas limitações ao poder 

político, como, por exemplo, os profetas possuíam a legitimidade de fiscalizar os 

atos do governo que extrapolassem os limites bíblicos. 4 

Temos, ainda, as Cidades-Estados gregas como grande exemplo de democracia 

constitucional oportunidade em que o poder político era distribuído de forma 

igualitária entre os cidadãos ativos.  

 

 Constitucionalismo durante a Idade Média: tem como marco a Magna Carta 

de 1215 que estabeleceu formalmente proteção de direitos individuais. 

 

  Constitucionalismo durante a Idade Moderna: tem como marco o Petition of 

Right de 1968, Habearras Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1689 e o ACt 

Settlement de 1701.  

                                                   
3 SALES, Gustavo Fernandes. Curso de Direito Constitucional. Brasília, 2020. 
4 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 23° Ed. Editora Saraivajur 

Resumindo: 

 Constitucionalismo em sentido amplo - > fato de todo Estado possuir uma 

constituição em qualquer época da humanidade. 

 Constitucionalismo em sentido estrito - > técnica jurídica de tutela das liberdades, 

surgida nos fins do século XVIII.  Possibilitou aos cidadãos exercerem os seus 

direitos e garantias fundamentais, sem que o Estado lhes pudesse oprimir pelo uso da 

força e do arbítrio 

 



 

 

 Constitucionalismo Moderno (durante a Idade Contemporânea): predomínio 

das constituições escritas como instrumento de contenção de arbitrariedades 

decorrentes do poder.  

Marcos históricos: 1. Constituição norte-americana de 1787; 2. Constituição 

francesa 1791.  

Nesse momento predominou a acepção liberal do constitucionalismo, o que gerou 

grande valorização do indivíduo, com consequente afastamento do estado, tendo 

como consequência da concentração de renda exclusão social. 5 

 

Vejamos um resumo dos modelos de constitucionalismo retirado no manual do 

professor Gustavo Fernandes 6: 

 

“A) Modelo inglês. A Revolução Gloriosa de 1688 assentou o princípio da 

supremacia política do Parlamento em respeito aos direitos individuais, não havendo 

possibilidade de invalidação dos seus atos por outro órgão. Destacaram-se a Petition of 

Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights. 

Alguns autores enquadram o modelo inglês no constitucionalismo medieval. 

• “Rafael Jiménez Asensio, citado por Fachin (2008), assinala como 

principais características do constitucionalismo na Idade Média: I) a 

supremacia do Parlamento; II) a monarquia parlamentar; III) a 

responsabilidade parlamentar do governo; IV) a independência do Poder 

Judiciário; V) a carência de um sistema formal de direito administrativo; 

e VI) a importância das convenções constitucionais” (NOVELINO, 2016, 

p. 46). 

 

B) Modelo norte-americano. A Constituição de 1787 criou um novo modelo de 

Estado – o federal –, instituiu o presidencialismo e o sistema de freios e contrapesos, 

                                                   
5 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 23° Ed. Editora Saraivajur 
6 SALES, Gustavo Fernandes. Curso de Direito Constitucional. Brasília, 2020. 

 



 

associado à separação de poderes. A supremacia da Constituição é um princípio jurídico 

judicialmente tutelado. 

• “Inovações e principais características: I) a elaboração da primeira 

constituição escrita e dotada de rigidez (1787); II) a ideia de supremacia 

constitucional; III) a instituição do controle judicial de 

constitucionalidade (1803); IV) a consagração da forma federativa de 

Estado; V) a criação do sistema presidencialista; VI) a adoção da forma 

republicana de governo e do regime político democrático; VII) a rígida 

separação e o equilíbrio entre os poderes estatais; VIII) o fortalecimento 

do Poder Judiciário; e IX) a declaração de direitos humanos” 

(NOVELINO, 2016, p. 47-8). 

 

C) Modelo francês. A Revolução Francesa de 1789 é o marco inicial. A constituição 

deve corresponder a uma lei escrita. “Toda sociedade, na qual a garantia dos direitos 

não é assegurada nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição.” 

(Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, art. 16).  

 

• Foi o modelo mais influente, embora o culto ao legalismo (protagonismo 

do Poder Legislativo) tenha levado a Constituição a desempenhar papel 

de proclamação política, e não de autêntica norma jurídica (SARMENTO, 

2014, p. 77), o que é superado, modernamente, pela difusão global da 

jurisdição constitucional. 

• “Principais características: I) a manutenção da monarquia constitucional; 

II) a Limitação dos poderes do Rei; III) a consagração do princípio da 

separação dos poderes, ainda que sem o rigor com que foi adotado nos 

EUA; e IV) a distinção entre Poder constituinte originário e derivado, cujo 

principal teórico foi o Abade Emmanuel Joseph Sieyes, com seu panfleto 

O que é o Terceiro Estado?” (NOVELINO, 2016, p. 49).” 7 

  

                                                   
7 SALES, Gustavo Fernandes. Curso de Direito Constitucional. Brasília, 2020. 

 



 

 Social: as constituições sociais surgem no início do sec. XX; nasce da passagem 

do Estado liberal para o Estado do bem estar social; ex.: Const. Mexicana (1917), 

Weimar-Alemanha (1919), Soviética (1918); defesa dos direitos sociais, 

econômicos e culturais; o Estado é instado a se manifestar sobre os direitos de 2ª 

geração;  

o 1ª constituição social no Brasil: 1934  

 

 Constitucionalismo do Futuro: consiste numa perspectiva de direito 

constitucional a ser implementada após o neoconstitucionalismo.  

 

o Prega a consolidação dos direitos humanos de terceira dimensão, 

fazendo prevalecer a noção de fraternidade e solidariedade (surgiram no 

pós 2ª Guerra Mundial). 

o Trata-se da “constituição do porvir”, calcada na esperança de dias 

melhores, um verdadeiro constitucionalismo altruístico.  

 

 Transconstitucionalismo: está relacionado à existência de problemas jurídico-

constitucionais que perpassam às distintas ordens jurídicas, sendo comuns a 

todas elas,  

como, por exemplo, os problemas associados aos direitos humanos (ex.: meio 

ambiente).  

 

o Neste caso, impõe-se um diálogo entre estas distintas ordens jurídicas a 

fim de que os problemas que lhes são comuns tenham um tratamento 

harmonioso e reciprocamente adequado. Essa interlocução pode ocorrer 

das mais variadas formas (ex.: tratados, acordos, pactos). 

o É possível que ela decorra da vinculação das ordens jurídicas estatais às 

decisões das ordens jurídicas internacionais, como, por exemplo, a 

sujeição do Brasil às decisões emanadas da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), em razão da adesão do Estado brasileiro às 

disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH);  

o É possível, outrossim, que essa conversação se desenvolva a partir do 

respeito e consideração espontânea e mútua entre as diversas ordens 

jurídicas (estatais e internacionais), como pode se verificar, por exemplo, 



 

quando um Tribunal estatal considera, sem estar obrigado a tanto, a 

decisão de outro Tribunal estatal ou internacional, e vice-versa.  

 

Positivismo: 

 

 Capitaneado por Hans Kelsen, o positivismo sustenta-se em um excessivo 

formalismo jurídico e o afastamento do Direito de outras áreas como a filosofia, 

a moral, a política, a economia, a sociologia etc. 

 Predominou até 1945; calcado na lei; a lei precisa ser cumprida 

independentemente do seu conteúdo ou do seu valor. Seu declínio aconteceu com 

a derrota do fascismo e do nazismo que promoveram atrocidades apoiadas na 

legalidade positivada.  

 

Pós-Positivismo  

 

 O Pós-positivismo defende a existência de uma conexão necessária entre o Direito 

e a Moral. Não busca fundamentos em valores metafísicos ou na religião, mas 

uma argumentação jurídica aberta, intersubjetiva, próxima da moral e que não 

fique pressa na lógica formal (Daniel Sarmento). 

 Na década de 50, na Alemanha, começou-se a aplicar a teoria da ponderação. E 

aos poucos foi sendo desenvolvido o Pós-positivismo: fase intermediária entre o 

Jusnaturalismo (calcado no direito natural) e o Positivismo (calcado na lei). 

 Defendia a impossibilidade separar o direito da moral (ética), mas sem utilizar 

categorias metafísicas.  

 Sustentava a necessidade de uma fundamentação jurídica mais aprofundada, sem 

comportar voluntarismos ou personalismos. 

 

Neoconstitucionalismo (Novo constitucionalismo) 

 



 

 Coloca a constituição como centro das atenções, como força invasora da 

constituição sobre todas as outras áreas do direito; 

 O Neoconstitucionalismo defende a interpretação da Constituição de modo a 

reforçar o papel do Judiciário no Estado Contemporâneo, exercendo um papel 

garantidor e concretizador dos princípios e garantias fundamentais ali 

previstos. 

 Diferenças entre o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo:    

o Pós-positivismo: tem pretensão de universalidade, ou seja, pretende 

desempenhar o papel de teoria geral do direito em todas as realidades, 

qualquer tipo de Estado. Não foi desenvolvido para um modelo específico 

de Estado ou de Constituição e se aplica indistintamente a países de civil 

law e comum law.  

o Neoconstitucionalismo: tem pretensões mais específicas; se aplica ao 

Estado Constitucional democrático e a constituições mais garantistas.  

 Começou nos anos 2000  

 Nas palavras de Luís Roberto Barroso, que aborda os marcos fundamentais para 

se chegar ao neoconstitucionalismo: “[...] Em suma: o neoconstitucionalismo ou 

novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto 

amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio 

as quais podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado 

constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do 

século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos 

direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ético; e (iii) como marco 

teórico, o conjunto de mudanças que incluem a forca normativa da Constituição, 

a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 

dogmática de interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou 

um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito [...]. Fruto 

desse processo, a constitucionalização do Direito importa na irradiação dos 

valores abrigados nos princípios e regras da Constituição por todo o ordenamento 

jurídico, notadamente por via da jurisdição constitucional, em seus diferentes 

níveis. Dela resulta a aplicabilidade direta da Constituição a diversas situações, a 

inconstitucionalidade das normas compatíveis com a Carta Constitucional e, 

sobretudo, a interpretação das normas infraconstitucionais conforme a 



 

Constituição, circunstância que irá conformar-lhes o sentido e o alcance. A 

constitucionalização, o aumento da demanda por justiça por parte da sociedade 

brasileira e a ascensão institucional do Poder Judiciário provocaram, no Brasil, 

uma intensa judicialização das relações políticas e sociais. 

 

Em resumo: 

 

O Ministro Roberto Barroso divide o fenômeno do Neoconstitucionalismo em três 

marcos fundamentais: 

 

1. Marco histórico – Inicia-se depois da 2ª Guerra Mundial com a redemocratização da 

Europa. No Brasil, o marco histórico deste novo Direito Constitucional é a Constituição 

de 1988. 

 

2. Marco filosófico – o pós-positivismo com a reaproximação entre direito e moral. Ministro 

Barroso dispõe que Barroso afirma que “é neste universo que se vive no Brasil um 

momento de reconhecimento de normatividade a princípios como o da dignidade da 

pessoa humana, como justiça, como o devido processo legal, que são na verdade a porta 

de entrada dos valores no sistema jurídico, de modo que o pós-positivismo nos liberta da 

dependência absoluta do texto legislado para reconhecer que há normatividade nos 

valores e nos princípios ainda quando não escritos”.  

 

3. Marco teórico – O Ministro cita o reconhecimento de força normativa à Constituição; a 

expansão da jurisdição constitucional; e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional. 

 

 Características centrais: 

o Constitucionalização do ordenamento jurídico: supremacia da 

Constituição  

o Renovação da Teoria das Fontes: para prestigiar o papel dos princípios 

como fonte do direito  

o Nova Teoria dos Princípios  

o Desenvolvimento da Teoria dos Direitos Fundamentais  

o Método da Ponderação  

o Atuação fortalecida do Poder Judiciário  



 

 

Constituição 

 

1. Conceitos preliminares:  

 

A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela 

vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do 

Estado, dispondo sobre seus elementos essenciais e enumerando os direitos e garantias 

fundamentais (MORAES, Alexandre de). 

Cuida-se de Lei Maior, Suprema, Fundamental, eis que: 

A) Está no topo da hierarquia das normas (Maior): ela é superior a todas as 

demais normas jurídicas, as quais são, por isso mesmo, denominadas 

infraconstitucionais. 

B) Decorre do Poder Constituinte Originário (vontade soberana ou suprema do 

povo): inicia a ordem jurídica, é incondicionada e juridicamente ilimitada. 

C) Serve de fundamento de validade das demais normas jurídicas 

(Fundamental). 

D) Possui um conteúdo especial: determina os elementos essenciais para o Estado 

e para a sociedade: exercício dos poderes, repartição de competências entre os entes 

federados, forma de estado, forma e sistema de governo, direitos e garantias 

fundamentais. 

 

 Objeto 

 

O conteúdo das constituições é variável no tempo e no espaço. A ampliação do 

objeto com o decorrer dos anos fez surgir a distinção entre Constituição em sentido 

material e Constituição em sentido formal.8 

                                                   
8 SALES, Gustavo Fernandes. Curso de Direito Constitucional. Brasília, 2020. 

 



 

 

a) Sentido material:  

Constituição em sentido material é o conjunto de normas propriamente 

constitucionais (organização do Estado, forma de Estado, organização de Poder e direitos 

fundamentais). A depender do conteúdo que tratar, haverá o caráter constitucional, pouco 

importando como esta norma foi inserida no ordenamento (não leva em consideração 

o status da norma).  

 

b) Sentido formal:  

Constituição é um documento escrito por um órgão soberano e que contém, dentre 

outras normas, aquelas que tratam de assuntos essencialmente constitucionais. Este 

documento escrito só pode ser alterado por um procedimento legislativo mais complexo 

do que os das demais leis. Portanto, o que define se a norma é constitucional ou não é 

a forma de seu ingresso no ordenamento jurídico. 

PAULO GONET traz duas formas de conceituação da constituição (MENDES, 

Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, p. 54 e 

seguintes da edição digital): 

“Fala-se em Constituição no sentido substancial (material) quando o critério 

definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. (...) O conceito material de 

Constituição, portanto, segue a inteligência sobre o papel essencial do Direito e do Estado 

na vida das relações em uma comunidade. A Constituição, como ordem jurídica 

fundamental da comunidade, abrange, hoje, na sua acepção substancial, as normas que 

organizam aspectos básicos da estrutura dos poderes públicos e do exercício do poder, 

normas que protegem as liberdades em face do poder público e normas que tracejam 

fórmulas de compromisso e de arranjos institucionais para a orientação das missões 

sociais do Estado, bem como para a coordenação de interesses multifários, característicos 

da sociedade plural.” 

“A Constituição, em sentido formal, é o documento escrito e solene que 

positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por 

um processo constituinte específico. São constitucionais, assim, as normas que 



 

aparecem no Texto Magno, que resultam das fontes do direito constitucional, 

independentemente do seu conteúdo.” 

 

 

 

 

2. Classificação:  

o Quanto à Forma: 

 

 Escrita/Dogmática: formalizada em um texto escrito; 

 Não escrita/Histórica: não há texto único centralizado.  

 

o Quanto ao Conteúdo:  

o Material: De acordo com o Professor Pedro Lenza, “será aquele 

texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do Estado, 

a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. 

Como exemplo podemos citar a Constituição do Império do Brasil, 

de 1824”.; 

o Formal: De acordo com o Professor Pedro Lenza, “será aquela 

Constituição que elege como critério o processo de sua formação, 

e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer regra nela 

contida terá o caráter de constitucional. A brasileira de 1988 é 

formal!”.  

• critério definidor se atém ao conteúdo das 
normas examinadas

Sentido Formal

• documento escrito e solene que positiva 
as normas jurídicas superiores da 
comunidade do Estado, elaboradas por um 
processo constituinte específico

Sentido Material

(substancial)


