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Capítulo 1 – TEORIA DA CONSTITUIÇÃO

1. CONCEITOS BÁSICOS DE TEORIA GERAL DO ESTADO 

Importante destacar alguns conceitos básicos de teoria geral do Estado, que servem 
de base para o entendimento de outros assuntos de direito constitucional e, ressalta-se, também 
são cobrados diretamente em provas de concurso para as carreiras jurídicas. 

Como o enfoque deste material é a objetividade, partindo das definições de Juliano 
T. Bernardes e Olavo A. V. Alves Ferreira, segue tabela que trata dos conceitos de Estado, 
diferenciando-o do conceito de nação, trazendo também os elementos que compõem o Estado:

ESTADO:
- Entidade político-social 
juridicamente organizada para 
executar os objetivos da soberania 
nacional;
- Sociedade que envolve o aspecto 
de organização jurídica de um 
conjunto de pessoas.

≠

NAÇÃO:
- Comunidade que se caracteriza 
por sentimentos comuns; 
- Há vínculos entre os habitantes de 
determinado local, que decorrem 
das mais diferentes origens 
(étnicas, geográficas, religiosas, 
culturais etc.);
- conjunto homogêneo de pessoas 
que se consideram ligadas entre 
si por vínculos de sangue, idioma, 
religião, cultura, ideias, objetivos. 

ELEMENTOS DO ESTADO:
Observações: as nações surgem 
antes do próprio Estado e podem 
subsistir mesmo sem o Estado 
(nação judaica, antes da criação 
do Estado de Israel), além de ser 
possível a existência de várias 
nações sob um mesmo Estado 
(Estado “plurinacional”) ou uma 
nação subdividida entre dois ou 
mais Estados (antigas Alemanhas 
Ocidental e Oriental); 

TERRITÓRIO: base física do Estado, 
sob a qual se fixa o povo;

POVO: associação humana; titular 
da soberania; conjunto de pessoas 
dotadas de capacidade jurídica 
para exercer os direitos políticos 
assegurados pela organização 
estatal.

GOVERNO: comando por parte de 
autoridade soberana; conjunto 
de funções necessárias à 
manutenção da ordem jurídica e 
da administração pública; deve ser 
SOBERANO;
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Quanto à soberania, qualidade do poder que o torna absoluto, exercido em nome 
do povo, é exclusiva do Estado, representando um plus em relação à autonomia. Esta é 
limitada, encontra limites justamente no poder que lhe foi conferido pelo ente soberano. No 
caso brasileiro, a República Federativa do Brasil é dotada de soberania, enquanto a União, os 
estado-membros e os municípios possuem apenas autonomia, limitada às competências que 
lhe foram constitucionalmente conferidas.  Ressalta-se que a autonomia interessa à ordem 
interna apenas, enquanto a soberania caracteriza o Estado na ordem internacional. 

Acrescenta-se que, embora afirmado acima que a soberania não está limitada por 
nenhum outro poder na ordem interna, trata-se da posição defendida pela corrente positivista, 
para a qual a soberania é juridicamente ilimitada no âmbito territorial do Estado. No entanto, 
segundo correntes jusnaturalistas, conforme apresentado por Juliano T. Bernardes e Olavo A. 
V. Alves Ferreira, “a soberania encontra barreiras: a) no direito natural; b) na coexistência das 
nações; e c) nas próprias finalidades do Estado”. Importante ressaltar que o STF adota a corrente 
positivista, não reconhecendo limites impostos à soberania (ADInMC 3.300/DF). 

COMO ESSE ASSUNTO É COBRADO EM PROVA:

Ano: 2017 / Banca: VUNESP / Órgão: DPE-RO / Prova: Defensor Público

Atualmente entende-se que

a) os elementos constitutivos do Estado são o governo, o território, a 
população e a finalidade.
b) não existe Estado sem território.
c) nação é uma ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de 
um povo situado em determinado território.
d) os conceitos de Estado e nação são coincidentes, já que ambos representam 
uma comunidade com vínculo jurídico entre seus componentes. 
e) Estado é uma comunidade exclusivamente de base histórico-cultural. 

RESPOSTA: B.

Cabe ainda destacar os seguintes conceitos:

•	 FORMA DE ESTADO: “modo de exercício do poder político em função do território”, 
segundo José Afonso da Silva. 

O Estado pode ser:

- ESTADO UNITÁRIO: existe uma unidade de poder sobre o território, pessoas e bens; 
a depender do grau de centralização, podem ser identificados, segundo a classificação de Pedro 
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Lenza, em a) Estado unitário puro: há absoluta centralização do exercício do Poder; b) Estado 
unitário descentralizado administrativamente: é possível certa descentralização da execução 
de decisões políticas já tomadas, mantendo-se a tomada de decisões, portanto, nas mãos do 
Governo nacional; c) Estado Unitário descentralizado administrativa e politicamente: além da 
autonomia administrativa, haveria certa autonomia política para a implementação do comando 
central.

ou

- ESTADO COMPOSTO: há uma divisão espacial/geográfica de poder; as atividades 
estatais são distribuídas a vários núcleos ou centros detentores de competências políticas 
próprias, sem a possibilidade de serem alteradas pela simples vontade de uma entidade 
superior; 

O Estado composto divide-se em: 

a) Estado Federal: há um ente central, dotado de soberania estatal e de personalidade 
jurídica de direito público internacional, além de entidades parciais que detêm competências 
políticas próprias, possuindo, tais entidades, autonomia e personalidade jurídica de direito 
público interno.  

São considerados pressupostos de existência do Estado federal: i) a descentralização 
política (repartição constitucional de competências), que impede a livre ingerência por parte do 
poder central; ii) a participação das ordens jurídicas parciais (estados-membros) na vontade 
da ordem jurídica nacional (atuação do Senado com órgão representativo dos estados-
membros); iii) auto-organização dos estados-membros (manifestação do poder constituinte 
decorrente); e iv) princípio da indissolubilidade (vedação à secessão). 

São pressupostos de manutenção do Estado federal: i) a rigidez constitucional; e ii) 
a existência de órgão, criado pela constituição, para realizar o controle de constitucionalidade 
das leis e decidir conflitos de competências entre as entidades federativas. 

Os Estados federados formam-se por meio de 1) agregação: Estados pré-existentes 
renunciam à própria soberania para aglomerarem-se sob nova formação comum; 2) segregação: 
um Estado unitário transforma-se em vários centros de competência autônomos.

b) Estado Confederal: é a reunião permanente de Estados independentes e 
soberanos; é precedido de um tratado internacional; há a possibilidade de desligamento dos 
Estados integrantes a qualquer momento (há direito de secessão); as unidades parciais detêm 
soberania (diferente do que ocorre no Estado federal).
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•	 FORMA DE GOVERNO: Modo de atribuição do poder.

MONARQUIA
Baseada na:
- vitaliciedade do governante;
- hereditariedade como mecanismo de 
sucessão governamental;
- irresponsabilidade do monarca pelos atos 
que praticar.
- ausência de representatividade popular;

REPÚBLICA
Forma de governo baseada na:
- temporariedade: o governo é exercido de 
forma temporária, devendo haver prazo 
estipulado para a renovação;
- eletividade: eleições periódicas para a 
sucessão governamental;
- responsabilidade dos governantes e demais 
agentes públicos;
- representatividade popular

•	 SISTEMA DE GOVERNO: Forma de organização e estruturação do governo, levando 
em conta as relações existentes entre os Poderes Executivo e Legislativo.

PRESIDENCIALISMO
- criação norte-americana (Constituição de 
1787);
- o Presidente da República exerce as funções 
de chefe de Estado e de chefe de Governo, 
e cumpre mandato fixo, não dependendo 
da confiança do Poder Legislativo para sua 
investidura, nem para o exercício do cargo;
- o Legislativo não está sujeito a dissolução 
pelo Executivo, vez que seus membros são 
eleitos para um período certo de tempo;
- Há maior divisão e independência entre os 
Poderes.

PARLAMENTARISMO
- nasceu na Inglaterra, com a magna Carta de 
1215;
- o Poder Executivo é dividido em Chefia de 
Estado, exercida pelo Presidente da República 
ou Monarca, e Chefia de Governo, exercida 
pelo Primeiro-Ministro ou pelo Presidente do 
Conselho de Ministros;
- o primeiro-Ministro é em regra indicado 
pelo Presidente da República, mas sua 
permanência no cargo depende da confiança 
do Parlamento (Órgão Legislativo);
- se o Parlamento retirar a confiança no 
governo, o Primeiro-Ministro cairá, dando 
lugar à formação de um novo governo;
- se o governo entender que o Parlamento 
não possui mais a confiança do povo, pode 
optar por dissolvê-lo, convocando eleições 
extraordinárias para a formação de um novo 
parlamento que possa lhe dar sustentação;
- há maior dependência entre os Poderes 
Executivo e Legislativo;

•	 REGIME POLÍTICO: Segundo José Afonso da Silva, são complexos estruturais de 
princípios e forças políticas que orientam determinada concepção de Estado e seu ordenamento 
jurídico. Divide-se em:
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- AUTOCRACIA: O poder é exercido em nome próprio, por uma pessoa ou por um grupo social 
(classe, casta, partido ou corporação).

- DEMOCRACIA: O poder político emana do povo e há de ser exercido, direta ou indiretamente, 
pelo povo e em proveito do povo. Existem os seguintes tipos:

1) Democracia direta: as funções do Estado são exercidas diretamente pelo povo;

2) Democracia indireta (ou representativa): o poder pertence ao povo, mas este outorga as 
funções do estado a representes eleitos;

3) Democracia semidireta (ou participativa): há um regime misto, em que mecanismos da 
democracia indireta coexistem com a existência de institutos da participação direta do povo 
nas funções estatais (utilizando, por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular).

2. CONSTITUCIONALISMO

Para Canotilho, Constitucionalismo é “uma teoria que ergue o princípio do governo 
limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 
político-social de uma comunidade”.

Para o referido autor, simplificadamente, há dois grandes movimentos constitucio-
nais: o constitucionalismo antigo e o moderno, que serão analisados no próximo tópico. 

2.1 FASES DO CONSTITUCIONALISMO

2.1.1 CONSTITUCIONALISMO ANTIGO

Essa fase começa na antiguidade clássica e vai até o final do século XVIII. Durante 
esse período, já começam algumas tentativas no sentido de limitar o poder. 

A primeira experiência considerada como constitucional foi o Estado Hebreu. Este 
estado era teocrático, em que os dogmas religiosos eram considerados a primeira limitação do 
poder do soberano. Os dogmas limitavam tanto os súditos quanto os governantes.

As outras experiências constitucionais foram:

−	 Antiga Grécia;
−	 Roma;
−	 Inglaterra (Rule of law)
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→ Características do Constitucionalismo neste período (Const. Antigo):

i) Constituições consuetudinárias – até o fim do sec. XVIII não existia constituição 
escrita. Todas eram consuetudinárias, ou seja, costumeiras, baseadas nos precedentes judiciais 
e nos costumes.

ii) Existência de direitos perante o Monarca, limitando o seu poder.

iii) Supremacia do Parlamento (característica típica do sistema constitucional 
inglês) – (Nos países do Common Law, até o ano 2.000, não se entendia que a Supremacia era da 
Constituição, mas sim do Parlamento).

Apesar de não haver constituição escrita, essa época foi considerada como 
constitucionalismo, pois nela já existiam limitações ao poder do monarca, seja através de 
pactos, como de dogmas religiosos, outros documentos, etc.

2.1.2 CONSTITUCIONALISMO MODERNO

1º Momento: Constitucionalismo Clássico ou Liberal: essa etapa vai do final do 
século XVIII até o final da 1ª Guerra Mundial.

O ponto primordial que marca o surgimento desta etapa é a criação das primeiras 
constituições escritas. 

Experiências que influenciam o direito Constitucional desta Fase:

1ª) Experiência norte-americana (1787):

As contribuições da experiência americana para o Constitucionalismo foram:

	A primeira contribuição foi a criação da primeira constituição escrita - Essa 
constituição, além de ser escrita, era rígida e dotada de supremacia, assegurada pelo judiciário 
(a garantia da supremacia era jurisdicional).

	Para assegurar a supremacia da constituição americana, criou-se o controle de 
constitucionalidade (ele surgiu através da jurisprudência, no caso Marbury vs. Madison, decidido 
em 1803, pelo juiz Marshall. Nesse caso, pela primeira vez a Suprema Corte norte-americana 
declarou a inconstitucionalidade de uma lei. Na realidade, antes desse caso Marbury vs. Madison 
ocorreram 2 precedentes em que foi analisada a inconstitucionalidade de leis. Ocorre que no 
Marbury vs. Madison, houve a declaração de inconstitucionalidade, o que tornou o caso muito 
famoso).
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	Essa era uma constituição concisa, trazendo poucos dispositivos e tratando 
apenas de termas gerais.

	Sistema presidencialista.

	Forma federativa de Estado. A maioria da doutrina aponta os EUA como o 1º Estado 
a adotar o federalismo – responder isso na prova objetiva. Mas, segundo Karl Lowenstein, outros 
estados adotaram o federalismo antes dos EUA.

2ª) Experiência Francesa (1791):

Muitos autores apontam a Constituição Francesa como a primeira escrita da Europa.

As contribuições da experiência francesa para o Constitucionalismo foram:

	Garantia dos Direitos e separação dos poderes – A separação dos poderes e a 
garantia dos direitos estavam previstas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(art.16 - 1789), o que foi um marco para a proteção dos direitos fundamentais. Esse dispositivo 
deixa claro que esses temas são considerados temas intrínsecos à Constituição, isto é, que 
a Constituição que não trata da separação dos poderes ou de garantia de direitos não é 
Constituição. Por isso, a garantia dos direitos, a separação dos poderes e a estrutura do Estado 
são as matérias constitucionais.

	Era uma constituição prolixa, diversamente da americana.

	Distinção entre poder constituinte originário e poder derivado – A teoria da 
distinção do poder constituinte originário e derivado foi criada por Abade Emmanuel Joseph 
Siyès.

	Supremacia do Parlamento (essa foi uma ideia que prevaleceu até 2010).

Surgimento da Primeira Geração ou Dimensão dos Direitos Fundamentais:

Essa classificação indica o período em que determinados direitos foram consagrados 
nas Constituições. Não é exatamente o momento em cada direito surgiu.

A divisão entre gerações de direitos fundamentais foi criada por Karel Vasak. Nessa 
época, o autor tchecoslovaco fez a seguinte divisão:

1ª dimensão – direitos ligados à liberdade;
2ª dimensão – direitos ligados à igualdade;
3ª dimensão – direitos ligados à fraternidade.
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Essa divisão foi divulgada pelo mundo a partir das ideias de Norberto Bobbio, e, com 
o passar do tempo, a doutrina começou a fazer suas próprias classificações, de modo que, hoje, 
essa classificação varia muito de autor para autor, principalmente da terceira geração em diante.

No Brasil, quem melhor escreve sobre este tema e tem a ideia mais difundida é o 
professor Paulo Bonavides. 

→ 1ª Geração de Direitos Fundamentais - Direitos Ligados ao valor “liberdade”:

Essa primeira geração foi ligada ao valor liberdade, pois na revolução liberal francesa 
o objetivo primordial era a conquista de maior liberdade frente ao Estado. 

Esses direitos de liberdade frente ao Estado são chamados de Direitos Civis (ds. 
Ligados a liberdade, liberdade religiosa, de manifestação do pensamento, propriedade, etc.) e 
políticos (votar, ser votado, etc.).

Esses são conhecidos como direitos de defesa (direitos civis) e direitos de participação 
(direitos políticos). Os direitos civis têm como característica principal o fato de exigirem uma 
abstenção estatal (não intervenção, não interferência do Estado perante direitos).

Segundo Jellinek – diz respeito ao status negativo dos direitos fundamentais. - 
abstenção do estado, dever de não intervenção. O status positivo está ligado aos direitos de 
segunda dimensão, imperativo de tutela. Status ativo – direito político, cidadania (Lembrar de 
Hans Baron – Humanismo Cívico de Florença); Status passivo – sujeição – deveres fundamentais.

 Modelo de Estado de Direito que correspondeu às Constituições do 
Constitucionalismo clássico e da 1ª Geração de Direitos Fundamentais – Estado de Direito ou 
Estado Liberal:

→ Primeiras Concretizações do Estado de Direito – Institucionalização do Estado de 
Direito:

•	 Rule of law – na Inglaterra;
•	 Rechtsstaat – na antiga Prússia;
•	 État Légal – na França.

→ Acepções do Estado de Direito/ Liberal:

O “Estado de Direito” (somente) corresponde ao Estado Liberal.  A doutrina liberal 
classifica dois tipos de Estado. 
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a) Liberalismo Político: Quando se fala em liberalismo no sentido político, fala-
se em Estado limitado, ou seja, a limitação do poder pelo Direito se estende ao soberano, de 
modo que não existe ninguém acima do Direito. Todos respeitam as leis, inclusive o soberano. 
Outra característica deste Estado é a atuação da administração pública pautada pelo princípio 
da legalidade. Uma terceira característica deste Estado é que os direitos fundamentais 
correspondem basicamente aos direitos da burguesia. Esses direitos (igualdade, liberdade, e 
propriedade) tinham apenas um caráter formal. Não eram direitos assegurados a todos, mas 
apenas à burguesia.

b) Liberalismo Econômico: O Estado Liberal também era entendido no sentido 
de Liberalismo Econômico, também conhecido como Estado Mínimo. O Estado mínimo se 
caracteriza por atuar basicamente na defesa da ordem e da segurança públicas. Questões 
econômicas e sociais eram deixadas à livre iniciativa. 

Dessa concepção liberal destaca-se o individualismo, absenteísmo estatal, valoriza-
ção da propriedade privada e proteção do indivíduo. Tais valores acabaram gerando concentra-
ção de renda e exclusão social, o que exigiu do Estado uma postura mais positiva, a fim de evitar 
abusos e limitar o poder econômico. Em decorrência disso, destaca-se o segundo momento do 
constitucionalismo moderno.

2º Momento: constitucionalismo social: essa fase é a do período entre guerras – Fim 
da 1ª guerra mundial até o fim da 2ª guerra mundial.

No Século XIX, houve uma grande crise econômica, que se agravou com a guerra. E 
essa crise econômica acabou gerando uma crise do liberalismo.

Experiências que influenciam o direito Constitucional desta Fase:

As constituições que deram origem a esta nova fase foram:

a) Constituição mexicana (1917);
b) Constituição de Weimar (1919);
c) Brasil 1934.

Essas constituições introduziram nos seus textos novos direitos fundamentais, que 
posteriormente ficaram conhecidos como direitos de segunda dimensão.

→ Segunda Geração ou Dimensão dos Direitos Fundamentais:

Esses direitos de segunda dimensão foram ligados aos valores da igualdade, mas não 
somente a igualdade formal (que já existia), e sim a igualdade material. A igualdade material 
preza pela redução das desigualdades fáticas.
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Os direitos utilizados para reduzir as desigualdades são os direitos sociais, econômi-
cos e culturais.

Os direitos de segunda dimensão são essencialmente direitos a prestações, exigindo 
uma atuação positiva do Estado. Nesse período, surgem as chamadas garantias institucionais. 
Existem na CF as garantias individuais (do indivíduo contra o Estado, como, p.ex., HC, MS, Habeas 
Data, devido processo legal) e as garantias institucionais, que são garantias de determinadas 
instituições consideradas importantes para uma determinada sociedade e que a protegem 
sobretudo contra o poder legislativo (ex. De instituições protegidas: família, funcionalismo 
público – regime de servidores públicos, imprensa livre).

Modelo de Estado de Direito que correspondeu às Constituições do 
Constitucionalismo moderno ou social e da 2ª Geração de Direitos Fundamentais – Estado 
Social:

Diante da crise econômica e do liberalismo, surge, como modelo de estado nesse 
período, o Estado Social, que abandona a postura abstencionista e passa a adotar uma postura 
intervencionista, uma postura de intervenção nas relações sociais, econômicas e laborais (ex. 
Estado produzindo e distribuindo bens essenciais).

As características desse estado são: postura intervencionista, garantia de um mínimo 
de bem-estar social (welfare state).

O mínimo de bem-estar social significa o auxílio das pessoas mais necessitadas. Ex. 
disso no Brasil é o benefício do LOAS, renda básica/mínima da cidadania.

2.1.3 CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO OU NEOCONSTITUCIONALISMO

Essa fase surge após a 2ª guerra mundial. Esta nova etapa é caracterizada como um 
amalgama das experiências norte-americana e francesa. Destacam-se, assim, as seguintes 
características:

•	 Garantia jurisdicional da supremacia da Constituição - (origem na CF dos EUA);

•	 Rematerialização da Constituição – A constituição passa a ganhar um novo 
conteúdo, passando a consagrar novos direitos fundamentais, além de diretrizes e opções 
políticas. Ou seja, as constituições após a 2ª Guerra são extremamente prolixas, extensas, 
etc. Não são concisas como a CF americana. Então, hoje, temos constituições com conteúdo 
extremamente abrangente, e com todo o seu conteúdo garantido pelo judiciário. A CF não é 
mais só um instrumento político, mas também um instrumento jurídico/normativo/ vinculante, 
inclusive para o legislador;
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•	 Centralidade da constituição;

•	 Normatividade dos princípios;

•	 Acentuação de conflitos;

•	 Substancialista: constituição impregnada de valores sociais. Procedimentalista: 
apenas estabelece estruturas para o regular funcionamento dos órgãos e dos sistemas 
democráticos. Uma visão mais substancialista estabelece um controle de constitucionalidade 
mais rigoroso, enquanto um sistema procedimentalista adota uma postura mais indiferente 
frente às decisões do poder público.

→ Novas Gerações ou Dimensões dos Direitos Fundamentais:
(cf. doutrina de Paulo Bonavides)

a) Terceira Dimensão – Fraternidade ou Solidariedade: 

Paulo Bonavides menciona um rol exemplificativo de direitos, composto, geralmente, 
por direitos transindividuais. São eles: direito ao desenvolvimento ou progresso do Estado e 
do indivíduo; direito ao meio ambiente, autodeterminação dos povos (art.4º, CF), direito de 
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade (ou direito de visita ao patrimônio 
histórico cultural, segundo Perez Luño), direito de comunicação.

Outros autores falam nos seguintes direitos como de terceira geração: direito do 
consumidor, direito dos idosos, e direito das crianças.

b) Quarta Dimensão:

Não há um valor específico sobre essa dimensão. Paulo Bonavides fala nos seguintes 
direitos: direito à democracia (nas dimensões formal – vontade da maioria – e material – proteção 
dos direitos da minoria), direito à informação (o direito à informação decorre diretamente da 
democracia e do princípio republicano.

No Brasil, são exemplos: art.5º, XXXIII, CF (habeas data) e o respeito ao pluralismo 
(art.1º, V, CF – fundamento da República Federativa do Brasil.)

Obs: Pluralismo político - conteúdo → O pluralismo político não se restringe apenas à 
diversidade de concepções políticas ou de partidos políticos.- são fundamentais a um discurso 
democrático – o Congresso é um ambiente de vocalização de ideias e valores sociais. Abrange, 
também, o respeito à diversidade artística, cultural, religiosa, e de concepções de vida. Esse 
direito é chamado, também, de direito à diferença. Está intimamente ligado ao princípio da 
dignidade humana.
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Art. 5º, XXXIII, CF - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado;

Art. 1º, CF - 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:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2º, CF - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º, CF - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Segundo Boaventura de Souza Santos, no livro “Reconhecer para Libertar”:

“... temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos 
o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”.

Obs: Direito à Paz → Para Paulo Bonavides, o direito à paz é considerado um direito de 
5ª dimensão, que deve ser buscado pela sociedade. 

Nas edições mais antigas de seu livro, o direito à paz era visto como um direito de 3ª 
dimensão.

Sobre o pluralismo, lembrar de Os Federalistas: 
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Em seu artigo mais brilhante (número 78), Hamilton defendeu o direito da Suprema 
Corte em magistrar sobre a constitucionalidade das leis criadas tanto pelos legislativos 
estaduais, quanto pelo legislativo nacional. Este poder de “revisão judicial”, ele argumentou, 
era um freio apropriado ao poder legislativo, onde havia maior possibilidade de que “o sopro 
pestilento das facções pudesse envenenar as fontes da justiça”. Hamilton explicitamente 
rejeitou o sistema britânico de permitir que o parlamento, por voto de maioria, derrube qualquer 
decisão da Suprema Corte com a qual não concorde. Ao invés disso, “as cortes de justiça devem 
ser consideradas como bastiões de uma Constituição limitada contra usurpações legislativas”. 
Apenas o difícil processo de emendar a Constituição, ou a transformação gradual dos membros 
do judiciário em outro ponto de vista, poderia reverter a interpretação da Suprema Corte em 
relação à Constituição.

Modelo de Estado que correspondeu às Constituições das novas gerações de 
Direitos Fundamentais e ao Neoconstitucionalismo - Estado Democrático de Direito (Estado 
Constitucional Democrático):

O principal motivo que faz com que alguns autores prefiram o nome “Estado 
Constitucional Democrático” ao nome “Estado Democrático de Direito” é porque a ideia de 
Estado de Direito está relacionada ao “império” da lei. Ocorre que a concepção de “império da 
lei” vem sendo substituída pela ideia de “supremacia e normatividade da Constituição” - Law`s 
empire – Tennesse Case.

O objetivo principal dessa mudança de nome é fazer com que aquela noção de 
império da lei seja substituída por uma ideia mais moderna, mais condizente com o Estado 
atual, que confere supremacia à Constituição.

O Estado democrático de direito é uma tentativa de sintetizar as conquistas e superar 
as deficiências dos modelos anteriores (a primeira teoria de Estado contempla um modelo 
de estado extremamente abstencionista; a segunda teoria, por sua vez, adota um Estado 
totalmente intervencionista. Por isso, busca-se um meio-termo, um ponto médio entre essas 
extremidades).

Características desse modelo de Estado (Essas características do modelo de Estado 
também são as características do constitucionalismo dessa etapa):

•	 Universalização do sufrágio e ampliação dos mecanismos de participação 
democrática direta → O modelo de “Estado Democrático” ganhou esse nome, pois foi 
caracterizado pela universalização do sufrágio. Hoje, o sufrágio atingiu tal grau de universalização 
que dificilmente teremos como avançar nessa liberdade. Hoje, praticamente toda a população 
com capacidade vota e, além disso, existem, também, mecanismos de democracia direta, como, 
p.ex., plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis, ação popular. 
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Obs: “Recall” → Alguns países adotam o mecanismo de democracia direta do “recall”, 
que é uma consulta feita à população a respeito da manutenção ou não de um governante no 
cargo. O “recall” não existe no Brasil. A Constituição Venezuelana adota esse mecanismo no seu 
art. 223. 

•	 Ampliação do conceito de democracia do aspecto meramente formal para uma 
dimensão também material. A dimensão formal nunca foi abandonada, mas contou com o 
desenvolvimento da dimensão material.

Dimensão formal da democracia – é a premissa majoritária, ou seja, a vontade da 
maioria. Mas a vontade da maioria encontra restrições substanciais nos direitos fundamentais. 

Dimensão material da democracia – pressupõe o respeito aos direitos fundamentais 
de todos, inclusive das minorias. Então, os direitos fundamentais protegem tanto o direito das 
maiorias quanto das minorias, para que, um dia, as minorias possam se tornar maioria (através 
do debate). A maioria não pode impor determinadas questões às minorias – Nesse sentido 
temos as a defesa das minorias nas constituições – quorum de 3/5, 1/3 para CPI – decisões 
de caráter contramajoritário do STF; sistemática contra-objetivantes – as cláusulas pétreas 
protegem minorias ainda contra uma decisão qualificada de uma maioria flutuante – é o padrão 
mínimo a ser assegurado.

•	 Preocupação com a efetividade e com a dimensão material dos direitos 
fundamentais → Os direitos fundamentais atingiram um grau de formalização bastante 
satisfatório. Então, ninguém pode dizer que o problema dos direitos fundamentais é a sua 
consagração nos textos. O grande problema, na verdade, é fazer com que esses direitos saiam do 
papel e sejam cumpridos em sua função social, ganhando efetividade e sendo implementados 
na prática social.

•	 A limitação do poder legislativo passa a abranger, também, o conteúdo 
das leis e as hipóteses de omissões inconstitucionais → Na teoria pura do direito, Kelsen já 
falava em supremacia da constituição. Contudo, na teoria positivista de Kelsen, a supremacia 
constitucional era principalmente formal, determinando o modo de produção do direito, com a 
CF estabelecendo apenas a sua forma de produção (iniciativa, quórum, deliberações, etc).

Hoje, além desse aspecto formal, há também o aspecto material, relacionado ao 
conteúdo das leis, de modo que os princípios de direitos fundamentais vinculam o legislador; 
as constituições têm caráter jurídico, e não só político. 

Além disso, há um ponto extremamente relevante, que é o controle das omissões 
constitucionais. A primeira constituição a consagrar esse tipo de controle de omissão é de 1974, 
que é a Constituição Iugoslava. Hoje, no Brasil, temos 2 mecanismos de controle neste sentido: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção.
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•	 Surgimento de uma jurisdição constitucional para assegurar a supremacia da 
constituição e a proteção efetiva dos direitos fundamentais → A jurisdição constitucional é o 
exercício pelo judiciário do controle de constitucionalidade. Não é só o controle concentrado 
não; é qualquer controle, exercido por qualquer juiz. O Brasil tem muitos instrumentos de 
controle de concentrado (ADI, ADC, ADPF, ADO).

DICAS DE APROFUNDAMENTO: 

Para Luís Roberto Barroso, as principais características para o surgimento 
desse fenômeno (Neoconstitucionalismo) são os seguintes marcos: 

- marco histórico: a formação do Estado Constitucional de Direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX. Na Europa 
Continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra. No Brasil, foi a Constituição 
de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar.  

- marco filosófico: o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 
fundamentais e a reaproximação entre o direito e a ética.

- marco teórico: o conjunto de mudanças que incluem a força normativa 
à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento 
de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

As perspectivas neoconstitucionais se enveredam pelas seguintes teses:

a) constitucionalização do direito, com a irradiação das normas 
constitucionais e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos 
direitos fundamentais (busca pela efetividade dos direitos fundamentais, 
tendo em vista sua eficácia irradiante) para todos os ramos do ordenamento;

b) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e a 
valorização da sua importância no processo de aplicação do direito;

c) reaproximação entre o direito e a moral;

d) judicialização da política e das relações sociais, com um significativo 
deslocamento de poder da esfera do legislativo e do Executivo para o Poder 
Judiciário (o Judiciário passa a ser um poder protagonista das ações). 
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 OBS.: esse ponto é motivo de várias críticas a algumas posturas 
neoconstitucionalistas que podem conduzir a um verdadeiro decisionismo 
e subjetivismo exacerbado por parte do Poder Judiciário. Nesses termos, o 
judiciário, na busca pela efetivação dos direitos fundamentais, bem como por 
suprir as omissões dos outros poderes e por tentar proibir o excesso dos outros 
poderes, pode se tornar ele mesmo o excesso ilimitado. 

Alguns autores criticam as posturas radicais neoconstitucionalista, 
em razão: do perigo da judicialização ou judiciocracia, ou seja, um excesso de 
poder no Poder Judiciário; perigo da radicalização de preferência por princípios 
e pela ponderação em detrimento das regras e da subsunção e o perigo do 
panconstitucionalismo.

e) releitura da teoria da norma (com o reconhecimento da 
normatividade dos princípios e a exigência de procedimentos complexos 
como o da ponderação para solucionar a colisões entre eles), da teoria 
das fontes (com o fortalecimento do papel do Judiciário) e da teoria da 
interpretação (necessidade de novas posturas interpretativas à luz do 
papel assumido pela Constituição no que tange à sua centralidade e força 
normativa). 

O neoconstitucionalismo não pode ser confundido com o pós- 
positivismo. Embora ambos tenham surgido no período do segundo pós-
guerra e adotarem metodologia idênticas, se diferem por atuarem em planos 
distintos e por não advogarem a mesma tese acerca da relação entre direito e 
moral. O pós-positivismo pretende ser uma teoria geral do direito aplicável a 
todos os ordenamentos jurídicos cujo aspecto distintivo consiste na defesa de 
uma conexão necessária entre direito e moral. O neoconstitucionalismo, por 
seu turno, propõe-se a ser uma teoria desenvolvida para um modelo específico 
de organização jurídico-política característico de determinados tipos de 
Estado no qual a incorporação de um extensivo rol de valores morais pelo 
direito, sobretudo por meio de princípios constitucionais, inviabiliza qualquer 
tentativa de separação entre os valores éticos e o conteúdo jurídico.

2.2 TRANSCONSTITUCIONALISMO

Transconstitucionalismo consiste no entrelaçamento de ordens jurídicas diversas 
(estatais, transnacionais, internacionais e até mesmo supranacionais) em torno dos mesmos 
problemas de natureza constitucional. Configura transconstitucionalismo, portanto, o fato 
de ordens jurídicas diferenciadas enfrentarem concomitantemente as mesmas questões de 
natureza constitucional.
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O transconstitucionalismo pode ocorrer entre ordens jurídicas de mesma espécie ou 
de espécies diferentes, ou mesmo entre uma pluralidade de ordens jurídicas que podem estar 
envolvidas simultaneamente na solução de um caso. 

OBS.: NÃO CONFUNDIR COM CONSTITUCIONALISMO TRANSNACIONAL, que consiste 
na possibilidade de criação de apenas uma Constituição para vários países – se aproxima com 
o que acontece na União Europeia, que tem normas em comum, mas não chega a ser uma 
Constituição comum a todos os países que a integram. 

Exemplos do transconstitucionalismo:

- Colisão entre o art. 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o art. 5, LXVII 
da CF/88. A convenção proíbe a prisão do depositário infiel e a CF/88 permite a prisão civil do 
mesmo. 

- O STF decidiu, em 29.04.2010, que a Lei da Anistia é compatível com a CF/88 e a anis-
tia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes de qualquer natureza praticados 
pelos agentes de repressão no período compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979. Acontece 
que, em 14.12.2010, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, a Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos afirmou que a interpretação da Lei da Anistia exarada pelo Brasil não pode con-
tinuar a ser um obstáculo para a investigação dos fatos e punição dos responsáveis por torturas 
realizadas durante o regime militar. A CIDH analisou a compatibilidade da Lei da Anistia com as 
obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, à luz da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. A Corte concluiu que as disposições da Lei de Anistia (recepcionada pelo STF) que 
impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis 
com a Convenção Americana e carecem de efeitos jurídicos. Portanto, a mesma não pode ser 
óbice para a investigação dos fatos do caso em questão. Resta-nos aguardar a resolução da 
questão com a prevalência do posicionamento do STF ou da CIDH. 

Essa é, inclusive, uma questão central do transconstitucionalismo: QUAL ORDEM 
JURÍDICA DEVE PREVALECER? Segundo Marcelo Neves, não é possível uma imposição unilateral, 
devendo existir um “diálogo constitucional”. Isso mostra a necessidade de que ordens jurídicas 
diversas, com pontos de partida diversos, dialoguem sobre questões constitucionais comuns, 
que afetam ao mesmo tempo ambas as ordens. Portanto, a proposta não é da primazia de uma 
ordem ou jurisdição sobre a outra, mas sim a construção de uma racionalidade transversal, que 
permite um diálogo construtivo entre as ordens jurídicas. 

2.3 CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.

O Controle de Convencionalidade é uma forma de compatibilização entre as normas 
de direito interno e os tratados de direitos humanos ratificados pelo governo e em vigor no país. 
Trata-se, portanto, de um controle de validade das normas nacionais, tendo por parâmetro não 
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o texto constitucional, mas os compromissos internacionais assumidos em matéria de proteção 
aos direitos humanos. 

No caso específico do sistema interamericano, os próprios magistrados internos de 
um país (jurisdição interna) estariam submetidos às disposições da Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Portanto, a análise de compatibilidade ou não de normas internas em relação 
à CADH poderá ser feita também por magistrados do país. A Corte Interamericana assentou 
que esse controle de convencionalidade pode ser feito não só em casos concretos (controle 
incidental), mas também em abstrato (controle concentrado). Com isso, a Corte Interamericana 
pode realizar o controle, bem como a jurisdição interna também.

No Brasil, o controle de convencionalidade no âmbito concreto-incidental tem as 
seguintes características:

a) tem como parâmetro um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, 
regularmente ratificado pelo Estado;

b) faz parte da competência de qualquer órgão jurisdicional, mesmo que tal órgão 
não tenha competência para o controle de constitucionalidade;

c) deverá ser suscitado como questão preliminar no caso concreto;

d) mesmo diante da ausência de sua alegação, poderá o órgão julgador declarar ex 
officio a inconvencionalidade da lei ou ato do poder público;

e) poderá implicar declaração de inconvecionalidade, acarretando a invalidação da 
norma ou ato com efeito inter partes;

f) realizado concreta ou incidentalmente poderá ter efeitos erga omnes, quando for 
efetuado por RE pelo STF e o Senado Federal suspender a execução da Lei inconvencional;

g) poderá ser realizado sempre de forma repressiva;

h) poderá ser requerido por qualquer pessoa titular de direito humano;

i) fará parte, em última instância, da competência do STF independente do rito de 
incorporação do tratado;

Para o controle concentrado-abstrato no direito brasileiro, alguns autores 
entendem que haveria a necessidade de uma adequação normativa no art. 102 da CF/88, para 
que o STF possa processar e julgar não só a ADI e ADC, mas também a ação declaratória de 
inconvencionalidade e a ação declaratória de convencionalidade. Sustentam também que o 
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caput do art. 103 da CF deve ser modificado para estabelecer a previsão da legitimidade para o 
controle de convencionalidade.

Para outros autores, independentemente de qualquer modificação normativa, 
haveria sim a possibilidade do controle de convencionalidade contra lei ou ato normativo 
federal ou estadual (via ação direta de inconvencionalidade) que teria como parâmetro os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos que forem incorporados ao ordenamento pátrio 
conforme o procedimento do art. 5, § 3 da CF/88.

2.4 A TEORIA DOS DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS E A SUPERAÇÃO (REAÇÃO) LEGISLATIVA.

Um assunto que tem tido muita importância consiste na análise da tensão entre o 
Judiciário e o Legislativo na construção da legitimidade democrática no âmbito da jurisdição 
constitucional. 

Diálogo institucional diz respeito a um modo de compreender, interpretar e aplicar 
o processo constitucional. Costuma-se trabalhar a separação de poderes como uma divisão 
de funções que leva, em último grau, na decisão de uma corte constitucional que atua como 
guardiã da constituição. Com isso, o circuito decisório teria um ponto final, ou seja, uma última 
palavra. 

O autor Conrado Mendes defende a tese da “última palavra provisória”. Segundo ele, 
o debate acerca de quem deve ter a última palavra sobre a interpretação da Constituição gravita 
em torno de dois pontos: alguns defendem que a última palavra deveria ser da corte, e outros 
defendem que deveria ser do parlamento (a instituição democrática por excelência, conforme 
um certo consenso histórico que impregnou nossa forma de entender a democracia). 

Os que defendem a supremacia judicial na interpretação da Constituição alegam que 
o Judiciário estaria, por uma série de fatores, dotado de uma capacidade institucional superior 
a do Legislativo para dizer o que é a Constituição. Dentre estas razões, estão: 

a) os juízes estariam desvinculados de interesses econômicos, políticos e partidários 
e teriam compromisso com uma aplicação imparcial do direito;

b) os juízes seriam incumbidos de preservar os pré-compromissos do povo previstos 
na Constituição contra maiorias transitórias e seus interesses ocasionais;

c) os juízes usariam de argumentos de princípios frente a argumentos de políticas 
típicos do legislativo;

d) os juízes seriam capazes de promover um processo deliberativo guiado pela razão, 
e não por pressões políticas e partidárias;
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e) os juízes, via de regra, por analisarem as leis após algum tempo de aplicação das 
mesmas, teriam uma posição privilegiada de informações em relação ao legislador quando 
da produção das leis, o que garantiria a eles maior capacidade interpretativa (aqui estaríamos 
diante das chamadas “consequências não antecipadas” pelo legislador; 

f) o empreendedorismo do legislador que por ser político visaria ao aumento de sua 
chance de reeleição e de seu prestígio pessoal perante seus eleitores (ou grupos que o apoiam);

Por outro lado, existem aqueles que criticam a supremacia judicial na interpretação 
da Constituição. Isso porque o desacordo em matéria de princípios está no âmago da política 
e excluir a participação do parlamento (do povo) da deliberação definitiva a respeito das 
desavenças morais é o mesmo que trair o espírito da democracia e do sufrágio universal. 

Certo é que, seguindo a tese da supremacia judicial ou da supremacia do legislativo, 
estaríamos condenados a escolher no caso brasileiro entre o STF e o Congresso. Pois bem, o 
ônus de cada uma dessas vertentes, para a teoria dos diálogos institucionais, se apresenta de 
difícil enquadramento, pois ambas as posições têm que justificar o direito à última palavra (o 
que, dada a falibilidade das instituições, corresponderia ao direito de errar por último). Então, 
seja o Parlamento ou a Corte constitucional, a última palavra é provisória e pode e deve ser não 
o fim, mas o início ou mesmo a continuidade de uma nova rodada de diálogos entre os Poderes 
que acaba por fomentar a legitimidade democrática das instituições e das decisões tomadas 
pelas mesmas. 

No caso brasileiro por exemplo, o STF, conforme nossa Constituição, detém a 
última palavra na interpretação da Constituição, entretanto, mesmo depois da declaração de 
inconstitucionalidade de uma lei, nada impede que o Parlamento responda, reaja, e desafie a 
posição do STF. O legislador não está vinculado na sua função típica de legislar à decisão do 
STF. Portanto, o legislador pode produzir uma lei de conteúdo idêntico a que o STF declarou 
inconstitucional (superação legislativa). 

Na ADI 5105, o STF assinalou que seria prudente não se atribuir a qualquer órgão, fosse 
do Judiciário, fosse do Legislativo, a faculdade de pronunciar, em solução de definitividade, a 
última palavra sobre o sentido da Constituição. O STF concluiu que o legislador poderia, por 
emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência, reclamando posturas distintas 
da Corte. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo 
de reversão jurisprudencial (a chamada superação legislativa ou override). A reação legislativa 
seria uma forma de ativismo congressual com o objetivo de o Congresso Nacional reverter 
situações de autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico por parte do STF, com 
base no princípio da separação dos poderes. 

Se essa mudança for veiculada por emenda constitucional, altera-se o próprio 
parâmetro amparador da jurisprudência. Nessas situações, a invalidade da emenda somente 
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poderá ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CF/88. Se, porém, introduzida 
por legislação ordinária, a norma que colidir com a jurisprudência do Tribunal nasce com 
presunção de inconstitucionalidade, de sorte que caberia ao legislador o ônus de demonstrar, 
argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima, e que o posicionamento 
jurisprudencial deve ser superado, tendo em conta novas premissas fáticas e jurídicas. 

2.5 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL FRACA E OS NOVOS DESENHOS INSTITUCIONAIS.

O atual modelo de constitucionalismo da comunidade britânica vem se caracterizan-
do por ser um novo desenho institucional que vai nos apresentar a intitulada diferença entre 
o que poderíamos chamar de jurisdição constitucional forte e jurisdição constitucional fraca. 

Jurisdição constitucional forte consiste na atribuição de poder ao Judiciário 
para invalidar atos normativos incompatíveis com a Constituição. Por sua vez, a jurisdição 
constitucional fraca adota o posicionamento de que, embora os Tribunais detenham poder de 
proteger direitos, ocorre a desvinculação do controle de constitucionalidade da supremacia 
judicial ao dar poderes ao parlamento de terem a última palavra. 

No Canadá, foi promulgada em 1982 a Carta de Direito e Liberdades. E, com base 
nesse documento, o Poder Judiciário possuiria poderes para realizar o controle dos atos 
estatais em face dos direitos nele previstos. Entretanto, não ocorre o abandono da supremacia 
do parlamento para adotar a supremacia judicial. Há, nesse modelo, um diferencial baseado na 
cláusula, não obstante. Por esta cláusula, o parlamento ou o legislativo pode expressamente 
declarar que uma lei do parlamento nacional ou do legislativo de uma província pode vigorar 
não obstante os direitos previstos na Declaração de direitos. Essa legislação vigoraria por 5 
anos. Com isso, a lei ficava imune de uma possível decisão do Poder Judiciário que a declarasse 
incompatível com a Declaração de Direitos. Ou seja, o Parlamento, com base nessa cláusula, 
poderia anular os efeitos da declaração de direitos por um período sempre renovável de 5 anos. 
A conclusão é que essa cláusula deixa ao legislativo a última palavra nas questões sobre os 
direitos previstos na carta.

3. CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

Estabelecer o conceito de Constituição é uma tarefa árdua, pois não há conceito 
único de Constituição. 

A priori, a Constituição pode ser definida como: o “modo de ser” de uma comunidade, 
sociedade ou Estado. Ou seja: como ele é e está constituído. Esse é o conceito de Constituição 
Material (ou real). 

A Constituição real é, portanto, o modo de ser de uma comunidade, na medida em 
que carrega as matérias constitutivas de um modo de ser de Estado e de Sociedade. Gomes 
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Canotilho definiu Constituição material nos seguintes termos: “Constituição real (material) 
entendida como o conjunto de forças políticas, ideológicas e econômicas, operantes na 
comunidade e decisivamente condicionadoras de todo o ordenamento jurídico”.

A partir dos séculos XVII e XVIII, a Constituição real/material ganha contornos 
tipicamente jurídico-normativos, com o denominado “movimento do constitucionalismo”. Este 
pode ser entendido como um movimento que traz consigo objetivos que irão constituir uma 
nova ordem, tendo dois grandes objetivos:

- limitação de poder, com a necessária organização e estruturação do Estado. Em 
consequência disso, se desenvolveram teorias como a “teoria da separação dos poderes”, além 
de uma redefinição do funcionamento organizacional do Estado;

- consecução dos direitos e garantias fundamentais;

Portanto, a partir do século XVIII, surge a era das Constituições formalizadas em um 
documento escrito. A Constituição passa a ser entendida como “a ordenação sistemática e 
racional da comunidade política plasmada em um documento escrito, no qual se fixam os limites 
do Poder Político e declaram-se direitos e liberdades fundamentais”. A Constituição deixa de ser 
um “modo de ser” da comunidade para se tornar o “ato constitutivo” da comunidade. Essas 
Constituições formais vão: ordenar em termos jurídico- políticos o Estado, agora, por meio de 
um documento escrito; declarar nesta carta escrita um conjunto de direitos fundamentais e 
o respectivo modo de garantia; e organizar o poder político segundo esquemas tendentes a 
tornar um poder limitado e moderado.

Mas, então, o que ocorre com a Constituição Material? 

Ora, a Constituição formal é fruto de um Poder Constituinte Originário que a 
produz, inserindo as matérias que considera fundamentais para a constituição de um Estado. 
Então, pelo menos em um primeiro momento, as matérias realmente constitucionais (típicas 
da Constituição material) vão ser alocadas na Constituição formal, sendo reduzidas a termo 
escrito. As matérias tipicamente constitutivas do Estado e da Sociedade (constituição material), 
alocadas na Constituição formal, vão envolver a organização do Estado e os direitos e garantias 
fundamentais. 

Entretanto, no decorrer do constitucionalismo moderno, a Constituição formal 
aumenta de tamanho, trazendo matérias não fundamentais, não tipicamente constitutivas do 
Estado e da sociedade, que acabam não guardando uma relação direta com a organização e 
separação do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Portanto, a Constituição formal 
passa a abarcar matérias não tipicamente constitucionais, mas, também, matérias apenas 
formalmente constitucionais, que não são materialmente constitucionais. Como exemplo, 
temos o art 242, §2º, da CF/88, que preceitua: “O Colégio Pedro Segundo localizado na cidade 
do Rio de Janeiro será mantido na órbita federal”.
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Qual é mesmo o conceito de Constituição formal?

A Constituição formal, num primeiro momento do constitucionalismo, foi confundido 
com a constituição escrita. A Constituição formal não é, e nem pode ser, somente escrita.  A 
Constituição formal é aquela dotada de supralegalidade e que, portanto, não pode, de maneira 
nenhuma, ser modificada por normas ordinárias, na medida em que essas não prevalecem num 
embate com as normas constitucionais. Ou seja: a Constituição formal é observada quando uma 
Constituição é dotada de supremacia em relação a todo o restante do ordenamento. Nesses 
termos, a única forma de modificação de uma Constituição formal seria por procedimentos 
específicos que o próprio texto da Constituição estabeleceria. Esses procedimentos são mais 
difíceis, mais solenes e mais rigorosos do que aqueles usados para a produção das legislações 
ordinárias. Portanto, é importante estabelecer duas digressões na Teoria da Constituição 
Formal:

A Constituição prevalece sobre todo o ordenamento ordinário, mesmo o posterior a 
ela, porque dotada de supralegalidade (doutrina da supremacia da Constituição);

- Se a Constituição prevalece e não sucumbe às normas ordinárias contrárias a 
ela, os ataques serão defendidos, em regra, pelo Poder Judiciário (doutrina do controle de 
constitucionalidade das leis).

4. SENTIDOS OU CONCEPÇÕES DO TERMO CONSTITUIÇÃO. 

a) sentido sociológico (Ferdinand Lassale): A Constituição é a soma dos fatores reais 
de poder que regem uma sociedade.

IMPORTANTE: Distinção entre a constituição: 1) Real: fruto do reflexo social, bem 
como, corresponde à própria realidade social (prevalência); 2) Jurídica: fruto da racionalidade 
humana/dever-ser, destoa da realidade (utópica). Ademais, sustentava esse autor que 
“os problemas constitucionais não são problemas de Direito, mas do poder; a verdadeira 
Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele 
país vigem e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam 
fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social”. O autor citado mencionava que 
“de nada serve o que escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais 
de poder”. 

b) sentido jurídico (Kelsen): conjunto de normas mais importantes de um Estado 
conforme um critério hierárquico. 

- sentido lógico jurídico: a Constituição deve ser entendida à luz do conceito de nor-
ma fundamental. Esta não é posta no ordenamento jurídico, mas sim pressuposta por ele. Essa 
norma fundamental tem como funções dar fundamento de validade a todo o sistema (autoriza 
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o Poder Constituinte Originário a elaborar a Constituição e determina que todos devem cum-
prir a Constituição) e fechar o sistema jurídico (pois a norma fundamental nunca será posta por 
alguém; ela é uma convenção para que o sistema não se torne infinito, sendo o início e o final 
do sistema jurídico). Sendo assim, uma norma é válida quando uma norma hierarquicamente 
superior dá validade a ela, e assim sucessivamente, até chegar à Constituição. E qual seria o 
fundamento de validade da Constituição: A NORMA FUNDAMENTAL. 

- sentido jurídico-positivo: é a Constituição como norma superior do Ordenamento 
jurídico, que dá validade a todas as outras normas do sistema.

ATENÇÃO: Hans Kelsen dispôs que o ordenamento jurídico está organizado por 
normas escalonadas “em degraus” – teoria do escalonamento da ordem jurídica. Com base 
nisto, a Carta Magna encontra-se no patamar mais elevado. Logo, todas as manifestações 
normativas devem se coadunar com referida Lei Suprema, que, nos dizeres de Gomes Canotilho, 
possui autoprimazia normativa, ou seja, recolhe o fundamento de validade em si própria; por 
ser norma suprema, será normae normarum, fonte de produção jurídica de outras formas; e 
detém superioridade normativa em detrimento das demais, tendo aplicação o princípio da 
conformidade de todos os atos dos poderes públicos com a Constituição. “A normatividade da 
Constituição concede efeito vinculante a seus preceitos, ou seja, todos os dispositivos previstos 
na Constituição, sem exceção, devem ser cumpridos.

c) sentido político (Schmitt): decisão política fundamental do povo.

IMPORTANTE: Para este autor há divisão clara entre a constituição e a lei 
constitucional: 1) Constituição: encontraríamos, exclusivamente, das matérias constitucionais, 
ou seja, organização do Estado, dos Poderes e garantia dos Direitos Fundamentais, sempre 
com o objetivo de limitar a atuação do poder; 2) Leis Constitucionais: seriam aqueles assuntos 
tratados na Constituição, mas que materialmente não tinham natureza de norma constitucional. 
Na verdade, esses assuntos nem deveriam constar na Constituição, por exemplo, na nossa atual 
Constituição, visualizamos um exemplo no artigo 242, §2º, que determina que o Colégio Dom 
Pedro II, localizado na cidade do RJ, será mantido na órbita federal. Esse dispositivo é uma 
norma apenas formalmente constitucional, pois está dentro da Constituição, mas não trata de 
matéria tipicamente constitucional.  As leis constitucionais, para Schmitt, como mencionada 
no exemplo dado acima, formam o que se denomina Constituição formal, ou seja, apenas são 
consideradas normas constitucionais pelo fato de estarem alocadas na Constituição, por terem 
forma de Constituição. 

d) sentido culturalista: a Constituição possui fundamentos diversos arraigados em 
fatores de poder, decisões políticas do povo e normas jurídicas de dever ser. Surge a ideia de 
uma constituição total, com a junção dos aspectos econômicos, políticos, sociológicos, etc.
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IMPORTANTE: KONRAD HESSE (A força Normativa da Constituição): Konrad Hesse é 
um teórico da concepção axiológica, ou seja, concepção baseada nos valores sociais, parte da 
premissa de que a norma constitucional carece de existência independentemente da realidade, 
para KONRAD HESSE a eficácia das normas constitucionais não podem extrapolar as condições 
naturais, históricas, sociais e econômicas de cada época, todavia, uma Constituição consiste 
em algo maior do que essas condições fáticas, possuindo peculiar força normativa dirigida a 
ordenar e conformar a realidade político-social. Para Konrad Hesse as Constituições servem 
para criar as premissas e normatizar os postulados gerenciadores da unidade política do Estado. 
Para a teoria da força normativa da constituição - desenvolvida, principalmente, pelo jurista 
alemão Konrad Hesse -, a constituição tem força ativa para alterar a realidade, sendo relevante 
a reflexão dos valores essenciais da comunidade política submetida.

e) Constituição dirigente (Gomes Canotilho): com o surgimento do Estado Social, 
a Constituição passou a ter uma função dirigente, ampliando os espaços nos quais o Poder 
Público passava a interferir de modo ativo na sociedade, fornecendo prestações exigidas pelas 
demandas sociais. Com o constitucionalismo do bem-estar social, os direitos fundamentais 
passam a serem vistos como incluídos em um catálogo de direitos a prestações positivas e, por 
isso mesmo, caracterizados num fazer por parte das instituições públicas. A Constituição, então, 
passa a desempenhar um papel de determinação do plano de direção e de transformação da 
implementação de políticas públicas. É no Constitucionalismo do Estado Social que podemos 
registrar o surgimento das chamadas normas programáticas (que irão dispor sobre os direitos 
sociais).

COMO O ASSUNTO É COBRADO EM PROVA:

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: MPE-RR / Prova: Promotor de Justiça 

Nos últimos séculos, em muitos países, várias concepções de Constituição 
foram elaboradas por diversos teóricos, muitas delas contraditórias entre si, 
o que torna o próprio conceito de Constituição essencialmente contestável.
Com relação às teorias da Constituição, assinale a opção correta.

a) De acordo com a teoria substantiva de Ronald Dworkin, os princípios 
constitucionais são mandados de otimização que devem ser ponderados no 
caso concreto.
b) Para Carl Schmitt, Constituição não se confunde com leis constitucionais: 
o texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política 
fundamental, que seria a Constituição propriamente dita.
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c) Para Konrad Hesse, a Constituição, para ser efetiva, deve corresponder à 
soma dos fatores reais de poder.
d) Segundo a teoria pura de Kelsen, a interpretação de uma Constituição 
deve fundamentar-se essencialmente na intenção daqueles que escreveram 
originalmente o texto.

GABARITO: B

4.1 A CONSTITUIÇÃO ABERTA DE KONRAD HESSE.

Konrad Hesse, além da tese da força normativa da Constituição, desenvolveu, 
conjuntamente, a defesa da abertura constitucional. Dessa forma, a constituição adequada 
é aquela na qual projetos alternativos de vida são capazes de conviver sem sucumbirem, 
recebendo, portanto, a possibilidade efetiva de participarem com igualdade do jogo 
democrático. Essa abertura não é ilimitada, pois a Constituição conforma o estado a partir de 
regras e princípios que ela mesma estatui e que “não estão sujeitos a transações ou barganhas 
políticas”. 

A teoria constitucional desenvolvida por Konrad Hesse objetiva se afastar do 
“totalitarismo constitucional” (que consiste na codificação global e detalhada das matérias 
constitucionais), mas ao mesmo tempo sua abertura e incompletude não fazem com que a 
Constituição seja incapaz de orientar o ordenar a vida da sociedade e do Estado, dada a sua 
força normativa. Uma Constituição, para ser duradoura, deve conciliar sua abertura ao tempo 
com a sua estabilidade jurídica.

4.2 A CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA DE MARCELO NEVES.

Inicialmente, cumpre esclarecer o que significa legislação simbólica. Dotada de alto 
grau de ineficácia jurídica e de falta de vigência social, a legislação simbólica é aquela em que 
há uma hipertrofia da função político-simbólica em detrimento da força normativo-jurídica.

Marcelo Neves elenca uma tipologia de legislações simbólicas: 

a) fórmula de compromisso dilatório: a legislação surge em circunstâncias políticas 
nas quais as partes envolvidas aprovam uma lei que sabidamente não resolveria o conflito. 
Com isso, protela-se a resolução do problema;

b) confirmação dos valores sociais de um grupo: um grupo quer deixar claro que seus 
valores são mais relevantes que os valores de um outro grupo;

c) legislação-álibi: o Estado age para acalmar (em situações, por exemplo, de 
comoção pública), buscando demonstrar a sua capacidade de solucionar os problemas sociais. 
Entretanto, essa legislação não tem significado prático relevante.
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A Constituição simbólica, portanto, tem lugar no debate entre norma e realidade 
constitucional. A Constituição simbólica revela um aspecto negativo, que consiste no déficit 
de concretização jurídico-normativa. O risco é que esta constituição crie um simulacro da 
realidade, servindo para encobrir problemas sociais. 

5. CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES.

a) quanto ao conteúdo:

- Constituição formal: é aquela dotada de supremacia, estando sempre acima de 
todas as outras normas do ordenamento jurídico de um determinado país. Por ter supralega-
lidade, só pode ser modificada por procedimentos especiais que ela no seu corpo prevê, na 
medida em que normas ordinárias não a modificam, estando certo que se contrariarem a Cons-
tituição serão consideradas inconstitucionais. Portanto, a Constituição formal, sem dúvidas, 
quanto à estabilidade, será rígida;

- Constituição material: é aquela escrita ou não em um documento constitucional 
e que contém as normas tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade. Há certos temas 
que são típicos de uma Constituição e a regulação desses assuntos compõe o que se classifica 
como Constituição material. Ocorre que nem todas as normas do ordenamento jurídico que 
tratam de tema que se possa considerar como tipicamente constitucional se acham contidas 
no texto da Constituição. Como exemplo temos as normas de direito eleitoral, que cuidam 
de tema central para a organização do Estado, mas muitas dessas regras estão dispostas no 
Código Eleitoral e em outras leis (são, portanto, normas materialmente constitucionais, mas 
não formalmente constitucionais).  

b) quanto à estabilidade:

- Constituição rígida: é aquela que necessita de procedimentos especiais, mais 
difíceis para sua modificação; a rigidez é atributo que se lima ao princípio da supremacia da 
Constituição;

- Constituição flexível: é aquela que pode ser modificada por procedimentos co-
muns, os mesmos que produzem e modificam as normas ordinárias;

- Constituição semirrígida/ou semiflexível: é aquela que contém, no     seu corpo, 
uma parte rígida e outra flexível;

- Constituição fixa ou silenciosa: é aquela que só pode ser modificada pelo mesmo 
poder que a criou (Poder constituinte originário). São chamadas de silenciosas porque não 
preveem procedimentos especiais para a sua modificação;



30

- Constituição imutável ou granítica: não prevê nenhum tipo de processo de 
modificação em seu texto;

- Constituição transitoriamente flexível: é aquela que traz a previsão de que até 
determinada data a Constituição poderá emendada por procedimentos comuns. Após a data 
determinada, a Constituição só poderá ser alterada por procedimentos especiais definidos por 
ela;

- Constituição transitoriamente imutável: é aquela que durante determinado 
período não poderá ser alterada. Somente após esse período ela poderá ser alterada. 

c) quanto à forma:

- Constituição escrita: é aquela elaborada de forma escrita e sistemática em um 
documento único, feita de uma vez só; elas são dogmáticas, pois a sua elaboração se faz em um 
instante preciso, para expressar um sistema de dogmas políticos e jurídicos. 

- Constituição não escrita: é aquela composta por costumes, pela jurisprudência e 
por documentos esparsos, no decorrer do tempo, fruto de um longo processo de 
sedimentação e consolidação constitucional. A Constituição não escrita tende a se amoldar à 
classe das Constituições históricas, erigidas sobre a cumulação no tempo de costumes políticos, 
que regulam a vida do Estado e os direitos básicos dos que nele se encontram. 

d) quanto ao modo de elaboração:

- Constituição dogmática: é aquela escrita e sistematizada em um documento que 
traz as ideias dominantes (dogmas) em uma determinada sociedade num determinado período 
histórico.

- Constituição histórica: é aquela elaborada de forma esparsa (com documentos 
e costumes desenvolvidos) no decorrer do tempo, sendo fruto de um contínuo processo de 
construção e sedimentação do dever histórico.

e) quanto à origem:

- Constituição promulgada: é aquela dotada de legitimidade popular, na medida em 
que o povo participa do processo de elaboração, ainda que por meio de seus representantes.

- Constituição outorgada: é aquela não dotada de legitimidade popular, na medida 
em que o povo não participa de seu processo de feitura, nem mesmo de forma indireta. 
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- Constituição cesarista: é aquela produzida sem participação popular, mas que, 
posteriormente à sua elaboração, é submetida a referendo popular, para que o povo diga sim 
ou não sobre o documento. Essas constituições, sem dúvida, se aproximam das Constituições 
outorgadas (e se distanciam das promulgadas), pois os processos de produção (que obviamente 
conferem legitimidade ao documento constitucional) não envolvem povo e sim algo pronto e 
acabado que, de forma não raro populista, é submetida para digressão popular.

f) quanto à ideologia:

- Constituição ortodoxa: é aquela que prevê apenas um tipo de ideologia em seu 
texto.

- Constituição eclética: é aquela que traz a previsão em seu texto de mais de uma 
ideologia.

g) quanto à unidade documental:

- Constituição orgânica: é aquela elaborada em um documento único, num corpo 
único de uma só vez por um poder competente para tal e que contém uma articulação em suas 
normas (títulos, capítulos, seções);

- Constituição inorgânica: é aquela que não é dotada de uma unidade documental. 
É elaborada por textos escritos não dotados de uma interconexão que podem ser reunidos 
posteriormente em um documento específico e ser intitulado de texto constitucional. 

h) quanto ao sistema:

- Constituição principiológica: é aquela em que predominam os princípios, (embora 
nela possam existir regras). 

- Constituição preceitual: é aquela em que, embota possa conter princípios, 
predominam-se as regras.

i) quanto à finalidade:

- Constituição garantia, abstencionista ou negativa: tem um viés no        passado, 
visando a garantir direitos assegurados contra possíveis ataques do Poder Público. Trata-se de 
Constituição típica de Estado liberal que caracteriza-se pelo seu abstencionismo e sua atuação 
negativa (de não interferência ou ingerência na sociedade). Essa Constituição também intitulada 
por alguns autores de Constituição-quadro foi concebida apenas como um instrumento de 
governo que deveria trazer a limitação ao Poder com a devida organização do Estado, assim 
como direitos e garantias fundamentais. Porém a rigor, mesmo as constituições atuais têm um 
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pouco de constituição garantia e se apresentam também como tal. Obviamente, mesmo as 
Constituições sociais e de Estado Democrático de direito do século XX também objetivam em 
certa medida a garantir direitos assegurados aos cidadãos à luz de um determinado momento 
histórico.

- Constituição Balanço: visa a trabalhar o presente. Visa explicitar as características 
da atual sociedade, trazendo parâmetros que devem ser observados à luz da realidade econô-
mica, política e social já existente.

- Constituição dirigente: tem viés de futuro. É uma Constituição típica de Estado 
Social e de seu pano de fundo paradigmático. Constituições dirigentes são planificadoras 
e visam a predefinir uma pauta de vida para a sociedade e estabelecer uma ordem concreta 
de valores para o Estado e para a Sociedade. Ou seja, estabelecem metas, programas de ação 
e objetivos para serem cumpridos pelo Estado e também pela sociedade. São marcadas por 
normas programáticas.

i) quanto ao papel das Constituições:

- Constituição-lei: a Constituição é entendida como uma norma que está no mesmo 
nível das outras normas do ordenamento jurídico. Nesse caso, a Constituição não teria supremacia 
e nem mesmo vinculatividade formal para com o legislador ordinário, funcionando apenas 
como uma diretriz para a atuação do Poder Legislativo. Ou seja, os dispositivos constitucionais, 
especialmente os direitos fundamentais, teriam uma função meramente indicativa, pois apenas 
indicariam ao legislador um possível caminho, que ele não necessariamente poderia seguir. 

- Constituição fundamento/ constituição total: é a lei fundamental, não somente de 
toda a atividade estatal e das atividades relacionadas ao Estado, mas também a lei fundamental 
de toda a vida social. O espaço de conformação do legislador é extremamente reduzido. O 
legislador seria um mero intérprete da constituição.

- Constituição-moldura: A Constituição é apenas um limite para a atividade 
legislativa. É apenas uma moldura, sem tela e sem preenchimento. Nesses termos, caberá a 
jurisdição constitucional apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro da moldura.

j) outras classificações: 

- Constituições plásticas: são aquelas dotadas de uma maleabilidade; são maleáveis 
aos influxos da realidade social. São Constituições que possibilitam releituras, reinterpretações 
de seu texto, à luz de novas realidades sociais. 

- Constituições pactuadas ou dualistas: resultam de um acordo entre o rei e o 
Parlamento. Buscam desenvolver um equilíbrio, não raro instável e precário, entre o princípio 
monárquico e o princípio da democracia. 
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- Constituições nominalistas: são aquelas que trazem normas dotadas de alta clareza 
e precisão, nas quais a interpretação de seu texto somente é realizada por meio de um método 
literal ou gramatical.

- Constituições semânticas: são aquelas nas quais o texto não é dotado de uma 
clareza e especificidade e que, portanto, não vão trabalhar apenas o método gramatical. NÃO 
CONFUNDIR COM A CONCEITUAÇÃO DE KARL LOEWNSTEIN, vista adiante.

- Constituições em branco: não trazem limitações explícitas ao poder de alteração 
ou reforma constitucional. 

- Constituições compromissórias: resultam de acordos entre as diversas forças 
políticas e sociais, nas quais não há uma identidade ideológica, sendo a Constituição 
resultado da “fragmentação de acordos tópicos” que explicitam uma diversidade de projetos, 
caracterizando a textura aberta da Constituição, que possibilita a consagração de valores e 
princípios contraditórios a serem equacionados e concretizados pelos aplicadores do direito.

- Constituição dúctil: a Constituição não predefine ou impõe uma forma de vida, mas 
sim cria condições para o exercício dos mais variados projetos de vida. Ela deve acompanhar 
a descentralização do Estado, e com isso, refletir o pluralismo ideológico, moral, político 
e econômico existente nas sociedades. Ou seja, uma Constituição aberta, que permite a 
espontaneidade da vida social e acompanha o desenvolvimento de uma sociedade pluralista e 
democrática. Essa concepção se aproxima da concepção de Constituição defendida pela teoria 
discursiva do Direito e da Democracia de Habermas. 

- Heteroconstituições: são constituições decretadas de fora do Estado que irão reger.

k) classificação ontológica (ou essencialista) das Constituições de Karl Loewnstein):

Essa classificação busca analisar a relação do texto da constituição com a realidade 
social. 

- Constituições normativas: são aquelas em que há uma adequação entre o texto 
constitucional e a realidade social. A Constituição conduz os processos de poder (e é tradutora 
dos anseios de justiça dos cidadãos), na medida em que detentores e destinatários de poder 
respeitam a Constituição. 

- Constituições nominais: não há adequação do texto constitucional e a realidade 
social. Os processos de poder é que conduzem a constituição, e não o contrário (a constituição 
não conduz os processos de poder). O lado positivo dessas constituições é o seu caráter 
educacional, pedagógico. Os detentores de poder produziram o texto diferente da realidade 
social, mas, se o texto existe, ele pode servir de “estrela guia”, de “fio condutor” a ser observado 
pelo país, que, apesar de distante do texto, um dia poderá alcança-lo. A CF/88 é nominal.
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- Constituições semânticas: essas traem o conceito de Constituição, pois ao invés de 
limitar o poder, legitima práticas autoritárias de poder.  

Constituições Eficácia social 
(efetividade) Legitimidade

Normativas Sim Sim

Nominais Não Sim

Semânticas Sim Não

ATENÇÃO: A CF/88 é: formal, rígida (para alguns autores ela é super rígida), escrita, 
promulgada, dogmática, analítica, orgânica, eclética, principiológica, dirigente.

Vamos agora sistematizar cada uma das classificações vistas, a fim de melhorar a 
fixação do conteúdo. Vejamos:

QUANTO AO CONTEÚDO - Constituição formal
- Constituição material

QUANTO À ESTABILIDADE

- Constituição rígida
- Constituição flexível
- Constituição semirrígida/ou semiflexível
- Constituição fixa ou silenciosa
- Constituição imutável ou granítica
- Constituição transitoriamente flexível
- Constituição transitoriamente imutável

QUANTO À FORMA - Constituição escrita
- Constituição não escrita

QUANTO AO MODO DE 
ELABORAÇÃO

- Constituição dogmática
- Constituição histórica

QUANTO À ORIGEM
- Constituição promulgada
- Constituição outorgada
- Constituição cesarista

QUANTO À IDEOLOGIA - Constituição ortodoxa
- Constituição eclética

QUANTO À UNIDADE 
DOCUMENTAL

- Constituição orgânica
- Constituição inorgânica

QUANTO AO SISTEMA - Constituição principiológica 
- Constituição preceitual
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QUANTO À FINALIDADE

- Constituição garantia, abstencionista ou 
negativa
- Constituição Balanço
- Constituição dirigente

QUANTO AO PAPEL DAS 
CONSTITUIÇÕES

- Constituição-lei
- Constituição fundamento/ constituição total
- Constituição-moldura

CLASSIFICAÇÃO 
ONTOLÓGICA

- Constituições normativas 
- Constituições nominais
- Constituições semânticas

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

- Constituições plásticas
- Constituições pactuadas ou dualistas
- Constituições nominalistas
- Constituições semânticas
- Constituições em branco
- Constituições compromissórias
- Constituição dúctil
- Heteroconstituições

COMO O ASSUNTO É COBRADO EM PROVA:

Ano:  2017 / Banca:  FMP Concursos / Órgão:  MPE-RO / Prova:  Promotor de Justiça 
Substituto

A doutrina constitucional brasileira, de regra, atribui à Constituição Federal brasileira 
de 1988 o caráter dirigente. Em vista disso, pode-se dizer que 

a) a CRFB/88 possui regras de competências próprias de cada uma das funções es-
tatais, que podem ser exclusivas ou não, a depender do momento de seu exercício.
b) a CRFB/88 contempla um catálogo de direitos fundamentais que incluem as ditas 
liberdades negativas. 
c) a CRFB/88 é dotada de um sistema de controle de constitucionalidade, alicerçado 
no modelo norte-americano. 
d) a CRFB/88 é um projeto de ação aberto no tempo, organizando um plano normativo-
material global do Estado e da Sociedade, que vincula os poderes públicos à busca 
por sua concretude.
e) a CRFB/88 não pode ser caracterizada como uma Constituição dirigente, pois se 
trata de uma Constituição promulgada, produzida por uma Assembleia Constituinte 
não exclusiva.  

GABARITO: D.
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Qual o conceito de Bloco de Constitucionalidade? 

Para um grupo de autores, o bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas 
materialmente constitucionais que não fazem parte da Constituição formal conjuntamente 
com a Constituição formal. Nestes termos, estariam incluídos no bloco de constitucionalidade: 
normas infraconstitucionais materialmente constitucionais, costumes jurídico-constitucionais 
e jurisprudências constitucionais. 

Entretanto, no Brasil, a corrente majoritária entende que bloco de constitucionalidade 
diz respeito ao parâmetro de controle de constitucionalidade. Desta forma, somente a 
Constituição formal e suas normas constitucionais expressas ou implícitas é que servem de 
parâmetro para o controle de constitucionalidade. O STF, portanto, adota um conceito restrito 
de bloco de constitucionalidade. 

6. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Segundo a classificação de José Afonso da Silva, há cinco elementos que caracterizam 
a Constituição, de acordo com a finalidade das normas constitucionais, são eles:

ELEMENTOS ORGÂNICOS:
Normas que regulam a estrutura do 
Estado e do Poder. 

Ex.: Título III (Da Organização do 
estado), Título IV (Da Organização dos 
Poderes e do Sistema de Governo).

ELEMENTOS LIMITATIVOS:
Normas que compõem o elenco dos 
direitos e garantias fundamentais, 
limitando a atuação dos poderes 
estatais.

Ex.: Título II (Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais), exceto o Capítulo II 
do Título II (Dos Direitos Sociais).

ELEMENTOS SOCIOIDEOLÓGICOS:
Normas que revelam o compromisso 
da Constituição entre o Estado 
individualista e o Estado Social, 
intervencionista.

Capítulo II do Título II (Dos Direitos 
Sociais), Título VII (Da Ordem 
Econômica e Financeira) e Título VIII 
(Da Ordem Social).

ELEMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO 
CONSTITUCIONAL:
Normas constitucionais que 
asseguram a solução de conflitos 
constitucionais, a defesa da 
Constituição, do Estado e das 
instituições democráticas. 

Ex.: art. 102, I, “a” (ADI), arts. 34 
a 36 (Intervenção nos Estados e 
Municípios), art. 59, I, e 60 (Processo 
de emendas à Constituição).
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ELEMENTOS FORMAIS DE 
APLICABILIDADE:
Normas que estabelecem regras de 
aplicação das constituições. 

Ex.: Preâmbulo, ADCT e art. 5º, §1º. 

7. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

Nesse tópico, trataremos apenas as principais características das constituições que 
Estado brasileiro já teve. Incluindo a atual Constituição Federal, totalizam em oito as cartas 
constitucionais brasileiras (abrangendo nesse rol a EC 01/69, embora haja divergência na 
doutrina quanto a tal inclusão). 

•	 Constituição de 1824: foi outorgada; fundamentava a centralização monárquica, 
com previsão do Poder Moderador; era do tipo semirrígida; foi a primeira constituição a prever 
direitos e garantias individuais; não previa responsabilização do Imperador, mas apenas dos 
titulares dos Ministérios; adotava a religião católica e o estado de caráter unitário; tinha como 
base os pressupostos do liberalismo.

•	 Constituição de 1891: instituiu o federalismo e a democracia representativa, 
como consequência as províncias passaram a ser estados-membros e ganharam autonomia 
constitucional; o Poder moderador foi extinto e as outras três funções estatais (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) mantidas; o habeas corpus foi instituído; a Justiça Federal foi criada; 
foi inserida a previsão de intervenção federal; a pena de morte foi abolida; passou a inexistir 
religião oficial; o Presidente da República era eleito por sufrágio direto e tinha responsabilidade 
perante a Câmara dos Deputados; o coronelismo era latente, com forte concentração do poder 
nas mãos dos governadores. 

•	 Constituição de 1934: surgiu a partir do movimento revolucionário que lançou 
Getúlio Vargas ao poder; houve a definição de um sistema eleitoral; foi implementado o 
unicameralismo, em que o Senado apenas colaborava com a Câmara dos Deputados; apesar 
de prever dispositivos com viés liberal, oscilava para uma tendência mais intervencionista; os 
ministros de Estado eram solidariamente responsáveis com o presidente da República; o Poder 
Executivo foi ampliado, bem como as competências da União; o Poder Judiciário não podia 
apreciar as questões exclusivamente políticas; as Justiças Eleitoral e Militar foram criadas; 
introduziu a tríplice garantia dos magistrados (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade 
de vencimentos); instituiu o mandado de segurança e a ação popular; inclui, pela primeira vez, 
o título sobre ordem econômica e social, consagrando direitos dos trabalhadores; era uma 
constituição rígida; previa a declaração de inconstitucionalidade de lei oi ato do Poder Público 
por maioria absoluta dos votos dos componentes dos tribunais;

•	 Constituição de 1937: instituiu a fase do “Estado Novo”, após a revogação 
da Constituição de 1934 por ato de Getúlio Vargas, implementando regime autocrático 
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(concentração dos Poderes Executivo e Legislativo nas mãos do Presidente da República); Tinha 
inspiração fascista e totalitária; previa a realização de um plebiscito nacional como condição 
para que entrasse em vigor (constituição cesarista, porém tal consulta nunca foi realizada); 
restaurou a pena de morte; extinguiu a Justiça Federal; previa a superação da decisão judicial  
que declarasse a inconstitucionalidade de lei, pela confirmação do texto normativo pelo voto 
de 2/3 do Parlamento, após provocação do Presidente.

•	 Constituição de 1946: promulgada após a redemocratização do país, como fim 
do Estado Novo; criou a Justiça do Trabalho; instituiu o direito de greve; restaurou o mandado 
de segurança, que havia sido ignorado na constituição anterior; restaurou parcialmente a Jus-
tiça Federal (apenas em 2ª instância), voltando a prever também o Ministério Público, que não 
teve sua organização tratada na constituição de 1937; as penas de morte, confisco e banimento 
foram proibidas; houve a divisão do Poder Legislativo em Câmara e Senado, reaparecendo o bi-
cameralismo; o Vice-presidente da República era quem presidia o Senado Federal;  estabelecia 
a liberdade de organização partidária; prestigiava o municipalismo, principalmente quanto à 
repartição de receita tributária; 

•	 Constituição de 1967: foi outorgada pelo Governo Militar, após o Golpe de 1964; 
concentrava o poder na União e na figura do Presidente da República, com enfoque na segurança 
nacional e fortalecimento do Poder Executivo; restaurou a Justiça Federal em 1ª instância; 
houve forte redução da autonomia individual; houve a previsão da desapropriação para fins de 
reforma agrária; inclui-se a censura entre as competências das Polícia Federal.

•	 Emenda Constitucional de 1969: parte da doutrina entende ser tal emenda, apesar 
da denominação, verdadeira constituição nova, pois gerou um rompimento formal com a ordem 
constitucional anterior, tendo promovido várias reformulações na constituição de 1967; mudou 
a denominação de Constituição do Brasil para Constituição da República Federativa do Brasil; 

•	 Constituição de 1988: restaura o princípio democrático, realizando a abertura 
política; consolida o estado brasileiro como estado social, sendo denominada por muitos 
doutrinadores como Constituição Cidadã; é analítica, rígida, formal, promulgada, dogmática, 
orgânica, eclética, principiológica, dirigente.

COMO ESSE ASSUNTO É COBRADO EM PROVA:

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: DPU / Prova: Defensor Público Federal

A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções 
e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o 
item a seguir.
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Somente após o advento da República a Constituição brasileira passou a prever 
um sistema de garantia de direitos individuais e coletivos.

RESPOSTA: ERRADO

Desde a primeira constituição do Estado brasileiro (1824) já houve enumeração 
de direitos e garantias individuais. 


