
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito Constitucional 
 

 

 

 

 

Constituição: Conceito, 
Origens, Conteúdo 

 

 

 

 

Professor 
Vítor Cruz 

 

 

 

 

 

 
www.ricardoalexandre.com.br 

SEFAZ - BA 

AULA 0 

PDF PDF VÍDEO 

Portal RA - Vinícius Nascimento



Direito Constitucional 
SEFAZ - BA 
AULA 0 | Constituição: Conceito, Origens, Conteúdo 
Prof. Vítor Cruz 
 

Página 2 de 41 | www.ricardoalexandre.com.br 

 

Introdução 
Olá futuro servidor da SEFAZ-BA! Tudo certo? 

É um imenso prazer estar aqui para ministrar mais esse curso por este 
importante Portal. É realmente uma honra poder ajudar nos seus estudos e 
contribuir para sua a aprovação que certamente virá. 

Se você ainda não me conhece: eu sou o Prof. Vítor Cruz, também 
conhecido no mundo dos concursos como Vampiro (desde muito antes do 
crepúsculo, diga-se de passagem...). Então, se você ouvir por aí alguém 
falar em “Resumão do Vampiro”, “Constituição do Vampiro”... Já sabe, né? 
;) 

Bom, hoje estou aqui para lhe ensinar a disciplina mais legal dos concursos 
públicos: o Direito Constitucional. Se você não acha isso, tentarei mudar 
sua opinião ao longo do curso! 

Afinal, eu tenho 3 missões bem claras nesse mundo dos concursos: 

1- A primeira é lhe mostrar que o direito constitucional, mesmo os seus 
temas mais complexos, é um melzinho na chupeta de tão fácil. Para 
isso vou lhe ajudar a quebrar qualquer barreira no aprendizado; 

2- A minha segunda missão é fazer com que você tire a nota 10 em 
Constitucional na prova, e por esse motivo vou lhe capacitar para 
buscar o 11; 

3- A terceira missão é lhe convencer que você não só pode, como 
certamente será aprovado em qualquer concurso que deseje, basta 
ficar firme aqui comigo. 

 

 

Estamos juntos? 

 

Primeiro, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim, para estreitarmos a 
amizade... Eu me casei com o Direito Constitucional há mais de 10 anos. Já 
são 12 anos “respirando concursos públicos”, sendo que sou servidor 
público federal há 18 anos, trabalhando como Militar e nos Poderes 
Executivo e Judiciário. 

Sou ex-Oficial da Marinha do Brasil, graduado em Ciências Navais pela 
Escola Naval e Pós-graduado em Direito Constitucional.  

Sou também criador e diretor do Nota11 Concursos, fundado em 2012 e 
também atuo como coordenador editorial, escritor e palestrante nas áreas 
de concursos públicos, negócios, aprendizagem, comunicação e 
desenvolvimento pessoal.  

Entre os 10 livros que eu escrevi, destaca-se a "Constituição Federal 
Anotada para Concursos" publicada pela Editora Ferreira, que persistiu 
firme pela crise editorial e já está em sua 10ª Edição, além também da 
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coordenação de dezenas de livros pela Editora Método, em especial a 
coleção 1001 questões comentadas, onde fui autor de 5 obras. 

Neste curso, pretendo seguir o seguinte cronograma: 

21/12 Aula zero: Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura  
 
28/12 Aula 1: Classificação e Poder Constituinte.  
 
04/01 Aula 2: Interpretação e Aplicabilidade das normas Constitucionais. 
Princípios Constitucionais.  
 
11/01 Aula 3: Controle de Constitucionalidade: Supremacia da Constituição. 
Normas constitucionais e inconstitucionais. Emenda, reforma e revisão 
Constitucional. Hierarquia das normas jurídicas. Ação direta de declaração 
de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade e argüição de 
descumprimento de preceito fundamental 
 
18/01 Aula 4: princípios fundamentais 
 
25/01 Aula 5: Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e direitos e deveres 
individuais e coletivos – parte 1 
 
01/02 Aula 6: direitos e deveres individuais e coletivos – parte 1 
 
08/02 Aula 7: direitos sociais, organização federal brasileira, 
 
15/02 Aula 8: Administração Pública (disposição gerais) e 
 
22/02 Aula 9: processo legislativo brasileiro. 
 
01/03 Aula 10: Pontos principais da Constituição do Estado da Bahia para o 
Concurso: Da organização do Estado: competência, administração pública 
estadual e participação popular na administração. Poder Legislativo do 
Estado: da Assembléia Legislativa e suas competências, do processo 
legislativo, das leis e dos deputados. Poder Executivo do Estado: Estrutura e 
funções, governador e secretário de Estado. Poder Judiciário do Estado: 
Órgãos, competência e controle de constitucionalidade. Das funções 
essenciais à Justiça: Ministério Público, das Procuradorias e da Defensoria 
Pública. 
 
Neste aula, precisarei inserir uma boa quantidade de questões de 
outras bancas, além da FCC, pois a Fundação Carlos Chagas não tem 
questões suficientes de forma a  exaurir o assunto cobrado. Mas já 
adianto que o foco de cobrança está no “Neoconstitucionalismo” 
que vermos em detalhes no final da aula. 

Nas  próximas aulas, na medida do possível, a prioridade será total 
para questões da FCC, de forma a entendermos exatamente o 
“pensamento da banca”. Fechou? 

Vamos lá então...   
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1 Constituição: conceito, origens 
(constitucionalismo) e objeto 

 

1.1 Constituição - Conceito: 
Vamos fazer uma definição do Direito Constitucional... mas daqui a 
pouco, agora vamos bater um papo sobre ele:  

O Direito Constitucional é a "ciência" que estuda a Constituição 
(Óbvio, não?!). 

 

Mas você sabe o que é a Constituição? 

Dizer "o que é uma Constituição" não é fácil não... Atualmente não há 
consenso entre os estudiosos sobre o que efetivamente seria uma 
Constituição. Já teve inclusive muita “briga” com isso. Quando formos 
estudar a teoria da Constituição veremos que cada um fala uma coisa 
diferente. 

Não nos preocupando com isso agora, podemos dizer o seguinte 
(guarde bem isso): A Constituição, que trataremos aqui, é a norma 
máxima de um Estado, que nasce com o objetivo de organizar o 
seu poder político e limitar os poderes autoritários dos 
governantes em face dos particulares.  

É uma norma que está lá em cima da cadeia hierárquica, devendo ser 
observada por todos os integrantes de um Estado e ela também 
serve de base para todos os demais tipos de normas, daí vem a ideia 
de SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO.  

Um jurista austríaco chamado Hans Kelsen elaborou a seguinte 
pirâmide hierárquica:  

 

. 

. 

. 

Constituição (normas originárias + 
emendas constitucionais) 

Normas infraconstitucionais (leis em 
sentido amplo) 

Normas infralegais 
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Esta pirâmide revela várias coisas, a primeira delas é que a 
Constituição é mais "enxuta", tem poucos detalhes e é dela que 
irradiam todas as outras normas, que vão cada vez encorpando mais 
o chamado "ordenamento jurídico" (conjunto das normas em vigor).  

Vejamos um exemplo hipotético: 

 

Dizeres da uma 
Constituição do 
País A 

Dizeres de uma lei 
infraconstitucional 

Dizeres de uma 
norma infralegal 

É assegurado o 
direito à 
aposentadoria. 

A aposentadoria poderá 
ser requerida por 
aqueles que 
trabalharam por 35 
anos, recolhendo a 
efetiva contribuição. 

O recolhimento da 
contribuição deverá 
ser feito até o dia 
10 de cada mês, 
através de guia 
especial, usando-se 
os índices 
percentuais que 
encontram-se no 
ANEXO II a este 
regulamento. 

 

Atualmente, estamos passando por um processo em que a 
Constituição Federal acaba por “constitucionalizar” diversos direitos 
que antes ficavam somente no campo das leis, assim, as bases do 
direito penal, direito civil, direito do trabalho, previdenciário e etc. 
estão todas na Constituição. Devido a este fato, o estudo do Direito 
Constitucional acaba se tornando a melhor ferramenta para se ter 
uma base sólida no estudo do direito como um todo. Não se consegue 
ser um especialista em algum ramo do direito sem que se saiba, ao 
menos de forma razoável, o Direito Constitucional. Assim, estamos 
vivendo um momento em que a Constituição passa a assumir o papel 
central do ordenamento jurídico, impondo regras e princípios que 
serão usados por todos os aplicadores do direito. 

Outro ponto que extraímos da pirâmide de Kelsen, é que a 
Constituição é hierarquicamente superior às leis, e estas são 
hierarquicamente superior às normas infralegais. Assim, é importante 
que digamos que as leis só podem ser elaboradas observando os 
limites da Constituição, e as normas infralegais só poderão ser 
elaboradas observando os limites da lei a qual regulamentam, e 
assim, indiretamente também deverão estar nos limites da 
Constituição. 
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ATENÇÂO!!! 

Não existem hierarquias dentro de cada patamar, ou seja, não existe 
qualquer hierarquia entre quaisquer das normas constitucionais nem 
qualquer hierarquia de uma lei perante outra lei, ainda que de outra 
espécie. 

 

1.2 Pirâmide de Kelsen X Ordenamento 

brasileiro atual 
Na ordem jurídica nacional, esta pirâmide de Kelsen possui algumas 
adaptações e peculiaridade. Pelos seguintes motivos: 

1- Em 2004, a Emenda Constitucional 45 passou a admitir que os 
tratados internacionais, caso versassem sobre “direitos 
humanos” e fossem aprovados no Congresso Nacional com o 
mesmo procedimento das emendas constitucionais, viessem a 
ter a mesma força de emendas constitucionais (status hierárquico de 
Constituição). 

2- Em 2008, o STF passou a entender que os tratados internacionais 
sobre direitos humanos, caso não fossem aprovados rito de votação 
de uma emenda constitucional, não iriam adquirir o status 
constitucional (emenda constitucional). Porém, por si só, já possuem 
um status de “supralegalidade” (estágio acima das leis e abaixo 
da Constituição), podendo revogar leis anteriores e devendo ser 
observados pelas leis futuras. Os demais tratados, que não falassem 
sobre direitos humanos, possuem status de uma lei 
infraconstitucional (equivalente a uma lei ordinária, comum). 

Assim temos a nova pirâmide no ordenamento brasileiro: 

Portal RA - Vinícius Nascimento



Direito Constitucional 
SEFAZ - BA 
AULA 0 | Constituição: Conceito, Origens, Conteúdo 
Prof. Vítor Cruz 
 

Página 8 de 41 | www.ricardoalexandre.com.br 

 
É importante notar que a Constituição, popularmente conhecida como 
“Constituição Federal”, na verdade é uma “Constituição da República 
Federativa do Brasil”, ou seja, uma Constituição “nacional” e não 
meramente “federal”, o que isso quer dizer? 

Quando usamos o termo “federal”, estamos falando de algo que está 
no âmbito da União Federal (o poder central da nossa federação). 

A Constituição não é norma “federal”, mas sim “nacional”, de toda a 
República Federativa do Brasil, impondo deveres e prevendo direitos 
em todas as esferas da federação (federal, estadual e municipal). 

Desta forma, o mais correto seria sempre empregarmos o termo 
“Constituição da República Federativa do Brasil”, mas por comodidade 
e por estar amplamente difundido, não há problemas em usarmos 
“Constituição Federal”. Até porque, desta forma, também a 
diferenciamos das Constituições Estaduais. 

Isso mesmo, cada estado tem a sua própria Constituição. E os 
Municípios? Quase, município não possui constituição (formal), mas 
sim lei orgânica, que funciona como a “Constituição” do município. 

. 

. 

. 

. 

Constituição (normas originárias + 
emendas constitucionais + tratados de 
direitos humanos aprovados como 
emendas constitucionais). 

Normas infraconstitucionais: (leis 
em sentido amplo) Normas da CF, art. 
59: leis ordinárias e complementares, 
leis delegadas, decretos legislativos, 
medidas provisórias e resoluções + 
demais tratados internacionais + 
outras normas como decreto 
autônomo do presidente e 
Regimento dos Tribunais. 

Normas supralegais (tratados de 
direitos humanos não aprovados 
como emendas constitucionais). 

Normas infralegais: Decretos (não 
autônomos), Regulamentos, 
Portarias e etc. 
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A Constituição Federal, por ser norma de imposição nacional, deve 
ser respeitada por todas as Constituições Estaduais, que não podem 
prever nada em desacordo com ela, bem como as leis orgânicas dos 
municípios, que devem observar os preceitos da Constituição 
daqueles estados onde se localizam, bem como da Constituição 
Federal. Cabe uma observação, não poderá a Constituição Estadual 
trazer imposições à autonomia municipal maiores do que aquelas já 
feitas pela Constituição Federal, esta sim (CF) é a lei maior, 
autônoma, soberana. 

Mas atenção: Isso só se aplica quando falamos da Constituição! É 
totalmente errado falarmos que existe qualquer hierarquia entre uma 
lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal. Cada ente de nossa 
federação (União, estado, distrito federal e município) possui uma 
autonomia conferida pela Constituição Federal, para que possa, 
dentro dos limites traçados pela própria CF, se autoorganizar, 
autolegislar, autogovernar e autoadministrar. Ou seja, os 
ordenamentos jurídicos infraconstitucionais (leis em sentido amplo e 
normas infralegais) são completamente independentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (FCC/Defensor-DPE-ES/2016) Em que pese parte da 
doutrina atribuir força normativa à Constituição, ainda predomina, 
sobretudo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
entendimento de que a norma constitucional possui natureza apenas 
programática. 

Comentários: 

Programáticas são as normas que estabelecem um “programa de 
governo”, ou seja, indicam as diretrizes que devem ser buscadas 
pelos governantes, sem conter mandamentos claros e diretos para 
serem aplicados. A Constituição possui sim muitas normas 
programáticas, como a que diz que é um objetivo da República 
Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização. Porém, o 
entendimento atual é que a Constituição é uma norma jurídica 
impositiva e, até mesmo, essas normas programáticas contidas em 
seu texto não podem ser ignoradas e tratadas como letra morta, mas 

Leis federais 
Leis 

estaduais 
Leis 

municipais 
Leis do distrito 

federal 

Autonomia Autonomia Autonomia 
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devem se revestir de caráter mandamental. 

Gabarito: Errado. 

 

2. (CESPE/Técnico-STJ/2015) A Constituição é instituto 
multifuncional que engloba entre seus objetivos a limitação do poder 
e a conformação e legitimação da ordem política. 

Comentários: 

Isso mesmo. O conceito de constituição moderna, que nasceu com a 
Revolução Francesa e Independência dos EUA, é o de que uma 
Constituição deve prever no seu texto pelo menos duas coisas: 
limitar o poder dos governantes em face do povo e dispor sobre a 
forma de organização do Estado e seu poder político.. 

Gabarito: Correto. 

 

3. (CESPE/Analista- Câmara dos Deputados/2014) Sendo a 
constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas 
constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de 
uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao 
princípio da proporcionalidade. 

Comentários:  

Errado, pois a Constituição é hierarquicamente superior às lei, de 
forma que se houver conflito deve prevalecer a Constituição, pois é 
esta quem ocupa o topo do ordenamento jurídico. A técnica de 
ponderação de valores resolve conflito entre princípios e não 
regras...mas fique calmo, veremos esse assunto oportunamente. 

Gabarito: Errado.  

 

4. (CESPE/Técnico Científico - Banco da Amazônia/2012) A 
Constituição é autêntica sobrenorma, por veicular preceitos de 
produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos 
competentes para elaborá-las, o que é fundamental à consolidação do 
estado democrático de direito. 

Comentários: 

Temos aí pessoal uma conceituação de Constituição considerada 
correta pela própria banca CESPE, memorize que é comum que 
apareça na sua prova novamente.  

Gabarito: Correto.  
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5. (CESPE/Agente Administrativo-MPS/2010) A norma 
constitucional é uma sobrenorma, porque trata do conteúdo ou das 
formas que as demais normas devem conter, apresentando princípios 
que servem de guias supremos ao exercício das competências dos 
órgãos. 

Comentários: 

Perfeito... Já da para esquentar. A Constituição é isso aí. O ponto de 
partida para as demais normas, é a norma suprema, ou como a 
questão diz uma: "sobrenorma" delineando o conteúdo e as 
formalidades das demais normas que estão abaixo dela. 

Gabarito: Correto. 

 

6. (CESPE/Agente Administrativo-MPS/2010) Segundo a 
estrutura escalonada ou piramidal das normas de um mesmo sistema 
jurídico, no qual cada norma busca sua validade em outra, situada 
em plano mais elevado, a norma constitucional situa-se no ápice da 
pirâmide, caracterizando-se como norma-origem, porque não existe 
outra que lhe seja superior. 

Comentários: 

Olha só: a questão trouxe em palavras tudo aquilo que vimos na 
pirâmide de Kelsen: a Constituição no ápice, servindo de origem, e 
cada patamar devendo buscar a validade no patamar superior. 

Gabarito: Correto. 

 

7. (CESPE/Auditor-TCU/2009) Pelo princípio da supremacia da 
Constituição, constata-se que as normas constitucionais estão no 
vértice do sistema jurídico nacional, e que a elas compete, entre 
outras matérias, disciplinar a estrutura e a organização dos órgãos do 
Estado. 

Comentários: 

O Princípio da Supremacia da Constituição, é justamente o fato de a 
Constituição se sobrepor sobre todo o resto do ordenamento jurídico, 
ocupando o mais alto patamar. É correto também dizer que a 
Constituição é um instrumento de organização política do Estado e de 
limitação do poder estatal face aos particulares. Desta forma, está 
perfeito se falar que cabe à constituição, entre outras coisas, 
disciplinar a estrutura e a organização dos órgãos do Estado. 

Gabarito: Correto. 
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8. (ESAF/Analista-Min. Integração Nacional/2012) A 
Constituição Federal é a norma fundamental de nosso ordenamento 
jurídico desde que não revele incompatibilidade com os tratados 
internacionais de direitos humanos pactuados pelo País. 

Comentários:  

A Constituição é sempre norma máxima e fundamental do país, fruto 
de um poder soberano, que não reconhece qualquer limitação formal. 
Assim, erra ao dizer “desde que não revele incompatibilidade com os 
tratados internacionais”. 

Gabarito: Errado. 

 

2 Constitucionalismo 

Podemos dizer que a Constituição surge através do 
"Constitucionalismo". Ou seja, chama-se de constitucionalismo a 
evolução das relações entre governantes e governados que faz 
surgir a Constituição. 

O constitucionalismo ocorre de modos diferentes e em tempos 
diferentes nos vários países do mundo. O constitucionalismo de cada 
país tem a sua peculiaridade  

(veja que o tempo verbal indicado é "ocorre" e não "ocorreu". O 
constitucionalismo não foi um evento, ele é um evento. Tivemos uma 
evolução passada, temos uma no presente e teremos outra no futuro, 
pois a sociedade é dinâmica, os anseios se modificam e a forma e o 
conceito da "Constituição" devem acompanhar essas mudanças) 

Temos, resumidamente, diversos constitucionalismos: 

• Constitucionalismo Antigo - Manifestado primeiramente na 
civilização hebraica (teocrática) onde o poder era limitado pela 
"Lei do Senhor" e posteriormente na civilização grega (polis) 
onde havia inclusive uma escolha de cidadãos para os cargos 
públicos, também se manifestou posteriormente em Roma 
(antiga República Romana). 

• Constitucionalismo da Idade Média - Marcado pela Magna 
Carta de 1215 onde o rei João "sem terra" teve de assinar uma 
carta de limitações de seu poder para que não fosse deposto 
pelos barões; 

• Constitucionalismo Moderno - Marcado pela Revolução 
Francesa e pela Independência dos Estados Unidos, onde o povo 
realmente passava a legitimar a Constituição e exigir um rol de 
garantias perante o Estado. 
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Embora parte da doutrina defenda que em tempos remotos já existia 
algo que pudesse ser chamado de Constituição, o termo 
“constitucionalismo” é recente (tem pouco mais de 200 anos) e está 
ligado a esta limitação do Poder arbitrário dos governantes em 
face do povo e do respeito à lei (formação de um Estado de 
Direito).  

Assim, para a grande maioria da Doutrina, porém, a Constituição só 
pode ser chamada efetivamente de "Constituição" no 
constitucionalismo moderno, ou seja, a partir da Revolução 
Francesa em 1789 que deu origem a Constituição de 1791 naquele 
país e da Constituição Americana de 1787. Surge, então, o chamado 
conceito ocidental de Constituição ou conceito ideal. Baseado na 
doutrina do Prof. Canotilho, neste conceito, elencamos as seguintes 
características: 

• Forma escrita; 

• Deve organizar o Estado politicamente e prever a 
separação de funções do Poder Político (tripartição dos 
Poderes); 

• Deve garantir as liberdades individuais, limitando o 
poder do Estado; 

• Deve prever a participação do povo nas decisões 
políticas. 

(GRAVEM ESSAS CARACTERÍSTICAS!) 

 

O prof. Luís Roberto Barroso ensina que o termo constitucionalismo 
sugere a existência de uma Constituição, porém, isso nem sempre é 
necessário, pois o constitucionalismo, em sua essência, se 
refere a esta limitação do Poder arbitrário dos governantes e o 
respeito à lei. Teríamos então um caso notório onde tais 
características poderiam ser notadas, sem que houvesse uma 
Constituição formal ideal nestes moldes que vimos: o Reino Unido, 
que possui uma constituição “não escrita”, costumeira, ou seja, 
diversos documentos e costumes com conteúdo de Constituição, sem 
que haja a consolidação destes elementos em um texto formal. 

 

9. (CESPE/Defensor-DPU/2015) Embora o termo 
Constituição seja utilizado desde a Antiguidade, as condições sociais, 
políticas e históricas que tornaram possível a universalização, durante 
os séculos XIX e XX, da ideia de supremacia constitucional surgiram 
somente a partir do século XVIII. 
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Comentários: 

Isso aí... a ideia que temos hoje acerca da Constituição surgiu com a 
Revolução Francesa de 1789, que deu origem à Constituição de 1791 
e de certa forma pela Constituição Americana de 1787. 

Gabarito: Correto. 

 

10. (FCC/Defensor Público-PR/2012) O constitucionalismo 
fez surgir as Constituições modernas que se caracterizam pela 
adoção de  

(a) rol de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e 
regime presidencialista de governo. 

(b) pactos de poder entre soberanos e súditos que garantem 
àqueles privilégios, poderes e prerrogativas sem a contrapartida de 
deveres e responsabilidades exigíveis por estes. 

(c) princípio do governo limitado pelas leis, separação de poderes e 
proteção de direitos e garantias fundamentais. 

(d) controle de constitucionalidade difuso das normas realizado por 
qualquer membro do Poder Judiciário.  

(e) cartas constitucionais escritas, formais, dogmáticas, dirigentes, 
analítica e outorgadas. 

Comentários: 

A assertiva que traz as características do constitucionalismo 
moderno é a letra C, confira: Limitação do poder estatal, separação 
dos poderes, proteção dos direitos fundamentais.  

Gabarito: Letra C. 

 

11. (FCC/Defensor Público-SP/2006) O que assegura aos 
cidadãos o exercício dos seus direitos, a divisão dos poderes e, 
segundo um dos seus grandes teóricos, a limitação do governo pelo 
direito é:  

a) o constitucionalismo.  

b) a separação de poderes.  

c) o princípio da legalidade.  

d) o federalismo.  

e) o Estado Democrático de Direito.   

Comentários: 

Portal RA - Vinícius Nascimento



Direito Constitucional 
SEFAZ - BA 
AULA 0 | Constituição: Conceito, Origens, Conteúdo 
Prof. Vítor Cruz 
 

Página 15 de 41 | www.ricardoalexandre.com.br 

O constitucionalismo, em sua essência, é o movimento que gera a 
limitação do Poder arbitrário dos governantes e o respeito à lei. 

Gabarito: Letra A. 

 

12. (FCC/ACE-TCE-MG/2007) O conjunto de regras concernentes 
à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e 
exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites 
de sua ação corresponde  

a) a um dos possíveis conceitos de Constituição.  

b) aos princípios que regem o Estado Federal.  

c) aos direitos fundamentais do homem.  

d) aos princípios que regem a Administração Pública.  

e) às normas que, se violadas, ensejam a intervenção federal no 
Estado-membro.   

Comentários: 

A questão nitidamente está tratando de um conceito possível de 
Constituição, já que a função básica de uma constituição é organizar 
politicamente o Estado (relação entre os poderes, população, 
governo...) e garantir as liberdades individuais, limitando o poder do 
Estado. 

Gabarito: Letra A. 

 

13. (CESPE/Defensor-DPU/2015) Embora o termo Constituição 
seja utilizado desde a Antiguidade, as condições sociais, políticas e 
históricas que tornaram possível a universalização, durante os 
séculos XIX e XX, da ideia de supremacia constitucional surgiram 
somente a partir do século XVIII. 

Comentários:  

Correto... a ideia que temos hoje acerca da Constituição surgiu com a 
Revolução Francesa de 1789, que deu origem à Constituição de 1791 
e de certa forma pela Constituição Americana de 1787.  

Gabarito: Correto.  

 

14. (CESPE/TJAA-STJ/2015) A Constituição é instituto 
multifuncional que engloba entre seus objetivos a limitação do poder 
e a conformação e legitimação da ordem política. 
Comentários: 
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Vimos que baseado na doutrina do Prof. Canotilho, neste conceito, 
elencamos as seguintes características, daí porque ela ser 
multifuncional: 

• Forma escrita; 
• Deve organizar o Estado politicamente e prever a 

separação de funções do Poder Político (tripartição dos Poderes); 
• Deve garantir as liberdades individuais, limitando o poder 

do Estado; 
• Deve prever a participação do povo nas decisões políticas. 

Gabarito: Correto.  
 

15. (CESPE/Delegado-PC-AL/2012) O constitucionalismo 
moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas 
constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais 
e a supremacia constitucional. 

Comentários: 

Correto, justamente a partir da Revolução Francesa em 1789, que 
deu origem a Constituição de 1791, e da Constituição Americana de 
1787 ocorreu o início do constitucionalismo moderno 

Gabarito: Correto.  

 

16. (CESPE/Defensor Público-DPE-ES/2012) Na perspectiva 
moderna, o conceito de constitucionalismo abrange, em sua essência, 
a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. 

Comentários: 

Correto, essencialmente, estas são as principais características do 
constitucionalismo moderno.  

Gabarito: Correto.  

 

17. (ESAF/AFRFB/2009)O conceito ideal de constituição, o qual 
surgiu no movimento constitucional do século XIX, considera como 
um de seus elementos materiais caracterizadores que a constituição 
não deve ser escrita. 

Comentários: 

Neste conceito, elencamos as seguintes características: forma 
escrita; organização do Estado com previsão da separação das 
funções do Poder Político (tripartição do Poder); garantia das 
liberdades individuais, limitando o poder do Estado; e participação do 
povo nas decisões políticas. 

Gabarito: Errado. 
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18. (ESAF/EPPGG-MPOG/2009) A Constituição contém normas 
fundamentais da ordenação estatal que servem para regular os 
princípios básicos relativos ao território, à população, ao governo, à 
finalidade do Estado e suas relações recíprocas.  

Comentários: 

A função básica de uma constituição é a organizar politicamente o 
Estado (relação entre os poderes, população, governo...) e garantir 
as liberdades individuais. Assim, encontra-se correta a assertiva. 

Gabarito: Correto. 

 

19. (VUNESP/Serviços Notariais – TJMS/2009) Assinale a 
alternativa que contém uma afirmativa correta a respeito do 
constitucionalismo.  

a) O constitucionalismo teve seu marco inicial com a promulgação, 
em 1215, da Magna Carta inglesa.  

b) O constitucionalismo surge formalmente, em 1948, com a edição 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas.  

c) A doutrina do Direito Constitucional é uníssona no entendimento de 
que o constitucionalismo surgiu com a revolução norte-americana 
resultando, em 1787, na Constituição dos Estados Unidos da América. 

d) É possível identificar traços do constitucionalismo mesmo na 
antiguidade clássica e na Idade Média.  

e) O constitucionalismo brasileiro inspirou-se fortemente no modelo 
constitucional do Estado da Inglaterra. 

Comentários: 

Letra A – Errado. Embora documento marcante na história da 
limitação dos poderes dos governantes, a Magna Carta Inglesa não 
pode ser considerada marco inicial do Constitucionalismo, nem em 
um sentido amplo, considerando a Grécia antiga e o povo hebreu, 
nem em um sentido estrito, quando teríamos a Constituição 
Americana de 1787 e a Francesa de 1791 como marco do 
constitucionalismo moderno. 

Letra B – Errado. Da mesma forma que a assertiva anterior.  

Letra C – Errado. O erro foi dizer que a doutrina seria “uníssona”, isso 
não é verdade. Parte da doutrina considera um sentido amplo, com o 
constitucionalismo iniciando na Grécia antiga e no povo hebreu, outra 
parte um sentido estrito, quando teríamos a Constituição Americana 
de 1787 e a Francesa de 1791 como marco do constitucionalismo 
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moderno, e mesmo essa parte da doutrina ainda é divergente ao 
afirmar se foi a carta americana ou a francesa o ponto inicial. 

Letra D – Correto. 

Letra E – Errado. O modelo inglês reflete uma ausência de 
constituição formal e escrita. Trata-se de um modelo formado por 
convenções e leis constitucionais esparsas, que nada se assemelha a 
nenhuma constituição brasileira. 

Gabarito: Letra D. 

 

20. (FUNDATEC/Procurador do Estado- PGE-RN/2015) O 
movimento do constitucionalismo surgiu  

a) no final do século XVIII, com a elaboração das primeiras 
constituições escritas, com o objetivo de assegurar direitos e coibir o 
arbítrio, mediante a separação dos poderes.  

b) no início do século XX, com a emergência das constituições sociais, 
com o objetivo de assegurar a igualdade social, em face do flagelo da 
1ª Guerra Mundial.  

c) em meados do século XX, com a emergência do pós-positivismo, 
com o objetivo de assegurar o princípio da dignidade humana e a 
proteção de direitos.  

d) no final do século XX, com a emergência das constituições pós-
sociais, com o objetivo de reduzir o alcance do Estado, em nome do 
princípio da eficiência.  

e) no final do século XVII, com a elaboração das primeiras 
constituições escritas, com o objetivo de assegurar liberdades e coibir 
o arbítrio, mediante a cláusula federativa. 

Comentários: 

O movimento constitucionalista de fato teve seu início justamente no 
período da Revolução Francesa, ocorrida no séc. XVIII, daí o gabarito 
correto ser a letra A. 

Gabarito: Letra A. 

 

Antes dessa "formalização" do conceito de Constituição, diversos 
documentos e movimentos podem ser apontados como antecedentes 
deste constitucionalismo moderno. Assim, são geralmente apontados 
como precedentes históricos do constitucionalismo moderno: 

• Pensamento iluminista- Pregava o liberalismo político e 
econômico. Foi a base das revoluções do séc. XVIII e XIX. 

• Teoria do Pacto Social de Rousseau- Segundo Rousseau, o 
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Estado é um contrato social entre seus integrantes, logo o povo 
não pode estar submisso, sem participar nas decisões políticas. 

• Pactos - Acordos entre o monarca e os barões (ou burgueses). 
Ex. Magna Carta de 1215, onde o rei só governaria se 
aceitasse as condições impostas pela nobreza (barões). Outro 
importante foi o Petition of Rights (1628) onde passou ser 
necessário o consentimento de todos para que se fossem 
cobradas dádivas ou benevolências. Importante também é citar 
o Bill of Rights de 1689 (declaração de direitos) feita pelo 
parlamento inglês e aceita por Guilherme de Orange, que 
reconheceu, na Inglaterra, diversos direitos e liberdades como 
a propriedade privada e as eleições livres para o parlamento. 

• Forais - Permitiam o autogoverno dos burgos. 

• Cartas de Franquia- Assegurava a liberdade às corporações e 
colocava limites ao poder dos senhores feudais para exigir 
tributos. 

• Contratos de colonização- Regras consensuais fixadas pelos 
novos colonos da América do Norte, para que pudessem 
regulamentar o Poder e se governarem. 

(As definições de cada um desses antecedentes não são cobradas em 
concursos! Mas, é cobrado o nome deles como exemplos de 
antecedentes das Constituições). 

 

21. (ESAF/AFC-CGU/2004) A idéia de uma Constituição escrita, 
consagrada após o sucesso da Revolução Francesa, tem entre seus 
antecedentes históricos os pactos, os forais, as cartas de franquia e 
os contratos de colonização. 

Comentários: 

Exato. Podemos ainda elencar o pensamento iluminista e as teorias 
sobre o contrato social. 

Gabarito: Correto. 

 

Evolução das Constituições e as fases após o 
Estado Moderno: 
Após a idade moderna, surge aquela "Constituição em sentido 
estrito", que devia ser escrita e respeitar as liberades individuais e 
etc. Assim, podemos dizer que com a Revolução Francesa e pela 
Independência dos Estados Unidos temos o início do Estado 
Liberal, já que se asseguraram as liberdades individuais, que vieram 
a ser chamadas de "direitos de primeira geração ou 
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dimensão".Segundo os conceitos do liberalismo, o homem é 
naturalmente livre, então, buscou-se limitar o poder de 
atuação dos Estados para dotar de maior força a autonomia 
privada e deixar o Estado apenas como força de harmonização 
e consecução dos direitos. 

Essa época também é denominada de liberalismo clássico, onde o 
que importava era isso: dotar os indivíduos de liberdade em 
face do Estado. 

Na Constituição mexicana de 1917 e na de Weimar (Alemanha) em 
1919, que nascem logo após a 1ª Guerra Mundial, temos um estilo de 
Constituição que prega não mais os direitos individuais em sentido 
estrito, mas uma visão mais ampla, do indivíduo em sociedade. Não 
podemos associá-la, do ponto de vista histórico, ao simples conceito 
de “constituição liberal” expresso pela Revolução Francesa. Ela vai 
além do “Estado liberal”, além do liberalismo clássico. A Constituição 
Mexicana de 1917 passa a trazer em seu texto mais do que as 
liberdades (direitos de 1ª geração - liberdades individuais - direitos 
políticos e civis). Ela traz os direitos econômicos, culturais e sociais 
(direitos de segunda geração - relacionados à igualdade), surgindo 
então o conceito de “Estado Social”. Desta forma, possui como 
característica a mudança da concepçào de constituição sintética para 
uma constituição analítica, mais extensa, capaz de melhor conter os 
abusos da discricionariedade. Aumenta assim a intervenção do Estado 
na ordem econômica e social, dizendo-se que a democracia liberal-
econômica passa a ser substituída pela democracia social. 

Esse estado social é superado com o fim da 2ª Guerra Mundial, 
temos então o surgimento do Estado Democrático de Direito 
marcado pelas iniciativas relacionadas à solidariedade e aos direitos 
coletivos. Esse período que tem como grande marco a Lei 
Fundamental de Bonn, em 1949, na Alemanha. Surge o 
neoconstitucionalismo, um era pós-positivista. Quadro esquemático 
das fases do Estado.1: 

                                                           
 

1 Retirado de CRUZ, Vítor. Constituição Federal Anotada para Concursos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ferreira. 
2011. 
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Fase Marco 
Mundial 

Dimensão 
dos 
direitos 

Direitos  Marco no 
Brasil 

Estado 
Liberal 

Revolução 
Francesa e 
Independênci
a dos EUA 

1ª Liberdade: 

Direitos civis e 
políticos 

Incipiente 
na CF/1824 
e 
fortalecido 
na CF/1891 

Estado 
Social 

Pós 1ª Guerra 
Mundial - 
Constituição 
Mexicana 
(1917) e 
Weimar 
(1919).  

2ª Igualdade: 

Direitos 
Sociais, 
Econômicos e 
Culturais. 

CF/1934 

Estado 
Democrát
ico 

Pós 2ª Guerra 
Mundial. 

3ª Solidariedad
e 
(fraternidad
e): 

Direitos 
coletivos e 
difusos. 

CF/1988 

 

MACETE DO VAMPIRO 

• As dimensões estão na ordem do lema da Revolução Francesa: 
liberdade, igualdade, e fraternidade. 

• Os direitos Políticos são os de Primeira dimensão. 

• Os direitos Sociais, Econômicos e Culturais (SEC - Lembre-se de 
"second") são os de segunda dimensão. 

• Os direitos de “Todos” (difusos e coletivos) – seriam os de 
Terceira dimensão. 

 

22. (FCC/Defensor-DPE-ES/2016) Não obstante a força 
normativa da Constituição e o novo rol de direitos fundamentais 
consagrado pela Constituição Federal de 1988, o ordenamento 
jurídico brasileiro ainda se encontra assentado normativamente em 
um paradigma ou tradição liberal-individualista 

Comentários: 

O paradigma “liberal-individualista” é aquele formado pela primeira 
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geração das conquistas no âmbito dos direitos da pessoa humana, 
onde criaram-se normas para proteger os indivíduos do arbítrio do 
Estado. O Brasil superou esse prisma já na década de 30, quando 
começou a instituir os direitos sociais, econômicos e culturais, hoje já 
estamos na era onde foram normatizados direitos difusos e coletivos, 
com foco na preservação do bem comum da sociedade. 

Gabarito: Errado. 

 

23. (CESPE/POLÍCIA CIVIL DF/98) A Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, como produto da Revolução Francesa de 1789, 
contém nitidamente a idéia de limitação do poder do Estado pela 
garantia de uma esfera de liberdade do cidadão, deixando bastante 
clara a dicotomia Estado-cidadão. 

Comentários: 

Exatamente isso.A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, foi o marco do Estado Liberal, onde assegurava a autonomia 
dos indivíduos em face do Estado. 

Gabarito: Correto. 

 

24. (CESPE/POLÍCIA CIVIL DF/98) A passagem do Estado 
Liberal para o Estado Social é acompanhada da idéia de que os 
direitos do homem só podem ser efetivamente garantidos pela 
necessária intervenção do Estado, seja para proteger liberdades ou 
para criar condições materiais para o exercício dos direitos sociais. 

Comentários: 

Está correto. O Estado Social pressupõe a passagem do Estado que 
se limita a garantir as liberdades para um Estado que efetivamente 
intervém na sociedade, dando condições para o exercício dos direitos. 

Gabarito: Correto. 

 

25. (CESPE/POLÍCIA CIVIL DF/98) A filosofia do direito natural, 
que teve John Locke seu precursor, defende a idéia de que o homem 
tem direitos inatos, derivados da sua condição humana; é, por isso, 
uma teoria que leva em consideração apenas os chamados direitos de 
primeira geração, ou direitos cuja efetividade independe de uma 
atuação positiva do Estado. 

Comentários: 

Isso aí. O direito natural defende aqueles direitos universais do 
cidadão. São os direitos básicos que devem ser assegurados a 
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qualquer pessoa no mundo. Esses direitos são as liberdades, 
comumente chamadas de "1ª dimensão" ou "1ª geração". 

Gabarito: Correto. 

 

26. (ESAF/ATA-MF/2009) A limitação do poder estatal foi um 
dos grandes desideratos do liberalismo, o qual exalta a garantia dos 
direitos do homem como razão de ser do Estado. 

Comentários: 

É isso aí. Liberalismo = liberdade do cidadão em face do Estado. 

Gabarito: Correto. 

 

27. (ESAF/PGFN/2007) Apenas com o processo de 
redemocratização do país, implementado por meio da Constituição de 
1946, é que tomou assento a ideologia do Estado do Bem-Estar 
Social, sob a influência da Constituição Alemã de Weimar, tendo sido 
a primeira vez que houve inserção de um título expressamente 
destinado à ordem econômica e social.  
Comentários: 

A questão possui 2 erros.  

Primeiro vamos aos acertos: 

- A CF de 1946 realmente foi o processo de redemocratização, após a 
ditadura Vargas; 

- Esta CF foi realmente influenciada pela Constituição de Weimar, 
como também pela Constituição Francesa de 1848 e pela Constituição 
norte-americana. 

Agora aos erros: 

- Não podemos dizer que foi nela que "tomou assento a teoria do 
Bem-Estar Social", pois, o Bem-Estar social já vinha orientando a Era 
Vargas, já na década de 1930, principalmente na CF de 1934. 
- Foi na Constituição de 1934 que tivemos pela primeira vez o título 
da Ordem Econômica e Social, justamente influenciada pelo Bem-
Estar Social. Houve o que chamamos de Constitucionalização dos 
Direitos Sociais. 

Gabarito: Errado. 

 

28. (ESAF/CGU/2004) Segundo a melhor doutrina, a tendência 
constitucional moderna de elaboração de Constituições sintéticas se 
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deve, entre outras causas, à preocupação de dotar certos institutos 
de uma proteção eficaz contra o exercício discricionário da autoridade 
governamental.  

Comentários: 

A tendência atual é pelas analíticas, pois ocorre um processo de 
constante “Constitucionalização do Direito”, onde os assuntos 
inseridos na Constituição vão bem além daqueles do liberalismo 
clássico. 

Gabarito: Errado. 

 

3 O Neoconstitucionalismo 

Atualmente, fala-se muito do neoconstitucionalismo, ou 
constitucionalismo contemporâneo, que é uma fase em que o Brasil 
começa a adentrar a partir da Constituição de 1988, com destaque 
maior a partir desta primeira década do séc. XXI, mas que já seria 
vivenciada por países da Europa Ocidental (notadamente Alemanha e 
Itália) desde os anos 50, 60, no pós 2ª Guerra Mundial. 

O neoconstitucionalismo está marcado pela ideia de justiça social, 
equidade, e emprego de valores e princípios norteadores de 
moralidade, rompendo-se a ideia de positivismo ao extremo. Trata-
se então de um "pós-positivismo". Para os defensores do 
neoconstitucionalismo, o direito deve ter como foco a Constituição e 
esta, na verdade, seria um "bloco constitucional" onde os aspectos 
principiológicos e os valores se tornam tão importantes quanto as 
regras insculpidas no texto constitucional.  

No neoconstitucionalismo há um repensar do direito onde a 
Constituição deixa de ser uma "carta de intenções" e realmente se 
torna uma "norma jurídica" devendo, assim, ser concretizada. 
Dessa forma, deixa-se de lado o foco nas leis, para se colocar o foco 
na Constituição. Busca-se concretizar o ordenamento jurídico de 
acordo com o pensamento do legislador constituinte. A 
Constituição, então, tem uma força normativa, impositiva sobre o 
ordenamento jurídico, e não pode, assim, ser ignorada pela 
sociedade. Na sequência observar uma cronologia para entender 
melhor isso. 

 

Jusnaturalismo x Positivismo x Pós-Positivismo x Teoria 
Crítica do Direito: 
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O jusnaturalismo, o positivismo e, atualmente o pós-positivismo, 
podem ser considerados os 3 pensamentos que marcaram época na 
influência do direito moderno e contemporâneo. 

Para o jusnaturalismo, o direito é uno, imutável, inato, e, 
principalmente, independe da vontade do Estado. A lei nada mais 
é do que a razão humana. O jusnaturalismo tomou corpo ao 
associar-se ao iluminismo e impulsionou as grandes revoluções 
liberais do séc. XVIII, fazendo oposição ao absolutismo monárquico. 
Seu auge aconteceu nas primeiras Constituições Escritas e nas 
Codificações (reunião em um único documento de diversas normas 
sobre um mesmo objeto, para dar clareza, unidade e simplificação ao 
Direito – começa em 1804 com o “Código Napoleônico” – o código 
civil francês). O jusnaturalismo acabou sofrendo uma contenção pela 
ascensão do modelo positivista. 

Para o positivismo o direito é a lei escrita, e pronto! A lei válida é a 
lei que se formou pelo procedimento correto, não há qualquer 
vinculação à justiça, moral e filosofia. O positivismo jurídico 
apoiou-se no positivismo filosófico, onde a ciência é a única verdade, 
e o conhecimento deveria se basear em experiências e observações. 

Para o positivismo o jusnaturalismo era algo sem embasamento, 
“acientífico”, metafísico. Para os positivistas o ordenamento 
jurídico era completo, não havia lacunas que não pudessem ser 
preenchidas pelo próprio ordenamento. 

O positivismo nos deu grande contribuição, como a estabilidade do 
Direito, a supremacia da lei, sendo esta uma ordem una e que emana 
do Estado. No entanto, o fato de deixar a ética distanciada da lei 
permitiu a ascensão de movimentos como o nazismo e o fascismo. 

O pós-positivismo, pode ser considerado o marco filosófico do 
constitucionalismo moderno, surgido após a Segunda Guerra, de 
sobremodo com uma reação do direito às atrocidades perpetradas 
pelo nazismo, autorizadas pelo direito então vigente, à época 
dissociado da moral e da ética, tem como marco principal a Lei 
Fundamental de Bonn (Constituição Alemã de 1949)– com 
posterior instalação do Tribunal Constitucional Federal Alemão (1951) 
- a Constituição Italiana de 1947 – e a instalação da Corte 
Constitucional italiana em 1956. 

O pós-positivismo entende o jusnaturalismo e o positivismo como 
complementares e não como opostos. Recebe as contribuições de 
cada um: a estabilidade do direito positivista e a base ética e moral 
jusnaturalista. Com o pós-positivismo ascende este novo 
constitucionalismo (neoconstitucionalismo), onde a Constituição 
alberga diversos temas que estavam no direito infraconstitucional, e 
passa a se tornar o centro do ordenamento jurídico, os 
princípios assumem um caráter normativo em igualdade com as 
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regras, e os direitos fundamentais e princípios constitucionais 
irradiam-se condicionando a aplicação de todo o ordenamento.  

A Teoria Crítica do Direito foi um tema muito debatido nas décadas 
de 70 e 80, mas nunca chegou a se concretizar de forma efetiva na 
produção do direito. Ela está baseada em um conjunto. Ela está 
baseada em um conjunto de ideias que questionam várias premissas 
do direito tradicional- cientificidade, objetividade, neutralidade, 
estabilidade, completude. Os defensores desta teoria partem da 
constatação de que o Direito não lida com fenômenos que se 
ordenam de forma isolada, sem a atuação de vários atores, 
legislador, jurista e os juízes. Segundo tal teoria, a intensa relação 
entre sujeitos e Direito, compromete sua pretensão científica.  

Segundo Barroso, de sua análise sobre passagem de Marx2, a teoria 
crítica enfatiza o caráter ideológico do Direito, equiparando-o à 
política, a um discurso de legitimação do poder. Para Marx, o direito 
surge, em todas as sociedades organizadas, como a 
institucionalização dos interesses dominantes, o acessório normativo 
da hegemonia de classe. Em nome da racionalidade, da ordem, da 
justiça, encobre-se a dominação, disfarçada por uma linguagem que 
a faz parecer neutra. Face a tal constatação, a teoria crítica propõe a 
atuação concreta e efetiva do operador do direito, ao fundamento de 
que o papel do conhecimento não é somente a interpretação do 
mundo, mas também sua transformação. Podemos dizer que 
preconiza a Necessidade de desconstrução do direito formal. Aí 
que temos a principal diferenciação perante o pós-positivismo. Este 
percebe nitidamente a importância do direito formal, escrito, como 
forma de clareza e estabilidade, ainda que proponha resgatar a ética 
e justiça. Já para o pensamento crítico, o Direito não está contido na 
lei, independe do estado, devendo ser buscado pelo operador do 
Direito, mesmo que contrário à lei, o intérprete deve buscar a 
justiça.  

Ainda que tal teoria não tenha se concretizado, não podemos 
desconsiderar que teve relevante influência para um Direito menos 
dogmático e mais aberto a outros conhecimentos, como a ética, 
moral e a sociologia. 

Para concluir, o Professor e Ministro do STF Luís Roberto Barroso 
sintetiza o neoconstitucionalismo como sendo “um conjunto amplo de 
transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em 
meio às 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 

                                                           
 

2 XI Tese sobre Feuerbach.  
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filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 
fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) 
como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força 
normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional 
e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 
constitucional”.  

 

Resumo das características do Neoconstitucionalismo: 

Constituição com força normativa e ocupando o centro do 
ordenamento jurídico. 

Expansão do papel do Poder Judiciário e da jurisdição constitucional 
(controle de constitucionalidade e todos os mecanismos que 
realmente asseguram a força normativa da constituição). 

Reconhecimento da normatividade dos princípios. 

Equidade e moral norteando uma nova interpretação constitucional. 

Direitos fundamentais, respaldados na dignidade da pessoa 
humana, assumem caráter constitucional e normativo, tornam-se 
imunes de serem abolidos pelas “maiorias eventuais” e irradiam-se 
por todo o ordenamento, prevendo condições mínimas essenciais à 
vida humana digna. 

 

 

29. (ESAF/Analista-MPOG/2015) Com a ascensão científica e 
institucional do direito constitucional, vimos o surgimento do 
chamado "Novo Constitucionalismo", que possui alguns traços 
marcantes, com exceção de: 

A) a acentuação da dualidade dos ramos do direito público e do 
direito privado. 

B) passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, em 
que passou a desfrutar de supremacia formal e material. 

C) filtragem constitucional, pois, com a passagem da Constituição 
para o centro, passou ela a funcionar como a lente, o filtro através do 
qual se deve olhar para o Direito de uma maneira geral. 

D)  o triunfo do direito constitucional, que deve ser a “janela” através 
da qual se olha o mundo. 

E)   o modo de desejar o mundo, ou seja, o direito constitucional 
passou a ser não somente um modo de olhar e pensar o Direito, mas 
também um modo de desejar o mundo: fundado na dignidade da 
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pessoa humana, na centralidade dos direitos fundamentais, na busca 
por justiça material, na tolerância e no respeito ao próximo. 

Comentários: 

Podemos resumir assim as características do “Novo 
Constitucionalismo” (neoconstitucionalismo): 

• Constituição com força normativa e ocupando o centro do 
ordenamento jurídico. 

• Expansão do papel do Poder Judiciário e da jurisdição 
constitucional (controle de constitucionalidade e todos os 
mecanismos que realmente asseguram a força normativa da 
constituição). 

• Reconhecimento da normatividade dos princípios. 

• Equidade e moral norteando uma nova interpretação 
constitucional. 

• Direitos fundamentais, respaldados na dignidade da pessoa 
humana, assumem caráter constitucional e normativo, tornam-
se imunes de serem abolidos pelas “maiorias eventuais” e 
irradiam-se por todo o ordenamento, prevendo condições 
mínimas essenciais à vida humana digna. 

Resta claro que a resposta que em nada se alinha com isso é a letra 
A. 

Gabarito: Letra A. 

 

30. (FCC/Defensor-DPE-ES/2016) A nova ordem constitucional 
inaugurada em 1988 tratou de consolidar a força normativa e a 
supremacia da Constituição, muito embora mantida a centralidade 
normativo-axiológica do Código Civil no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

Comentários: 

Está corretíssima a parte que diz que a nova ordem constitucional 
inaugurada em 1988 tratou de consolidar a força normativa e a 
supremacia da Constituição. Mas, a sentença que se segue erra, pois 
atualmente estamos na fase “neoconstitucionalista” onde a 
Constituição ocupa a centralidade do ordenamento jurídico brasileiro. 

Gabarito: Errado. 

 

31. (FCC/Defensor-DPE-ES/2016) A “despatrimonialização” do 
Direito Civil, conforme sustentada por parte da doutrina, é reflexo da 
centralidade que o princípio da dignidade da pessoa humana e os 
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direitos fundamentais passam a ocupar no âmbito do Direito Privado, 
notadamente após a Constituição Federal de 1988. 

Comentários: 

Exatamente isso. O Direito Civil nasceu com grande preocupação em 
regular as relações entre particulares com o objetivo de proteger o 
patrimônio. Acontece que, atualmente, existem valores que assumem 
papel de destaque em nosso ordenamento jurídico como a dignidade 
da pessoa humana, a ética, a isonomia... Assim, neste 
neoconstitucionalismo, a Constituição e o seu rol de direitos 
fundamentais assume o centro do ordenamento jurídico, forçando a a 
“despatrimonialização” do Direito Civil, que precisa se preocupar com 
aspectos que vão bem além da proteção patrimonial, como o 
cumprimento da função social. 

Gabarito: Correto. 

 

32. (FCC/Juiz- TJ-RN/2013) Fruto do neoconstitucionalismo, a 
constitucionalização do direito consiste na irradiação dos valores 
abrigados nos princípios e regras da constituição para todo o 
ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição 
constitucional, em seus diferentes níveis. As normas constitucionais, 
caracterizadas por especificidades no que se refere aos meios de 
tutela e às sanções jurídicas, denominam-se normas perfeitas, já 
que, em caso de violação, há sanção jurídica suficiente para repor 
sua força normativa. 

Comentários: 

Corretíssimo, a constitucionalização do direito traduz a concepção da 
constituição como o centro do ordenamento jurídico, os princípios 
assumem um caráter normativo em igualdade com as regras, e os 
direitos fundamentais e princípios constitucionais irradiam-se 
condicionando a aplicação de todo o ordenamento. 

Gabarito: Correto.  

 

 

33. (FCC/DPE-SP/2009) "A Constituição tem compromisso com a 
efetivação de seu núcleo básico (direitos fundamentais), o que 
somente pode ser pensado a partir do desenvolvimento de programas 
estatais, de ações, que demandam uma perspectiva não teórica, mas 
sim concreta e pragmática e que passe pelo compromisso do 
intérprete com as premissas do constitucionalismo contemporâneo." 
Este enunciado diz respeito à: 

a) implementação de políticas públicas e ao neoconstitucionalismo.  
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b) desconstitucionalização dos direitos sociais e à interpretação 
aberta da sociedade de Häberle.  

c) petrificação dos direitos sociais e à interpretação literal de Savigny.  

d) ilegitimidade do controle jurisdicional e ao ativismo judicial em 
direitos sociais.  

e) constituição reguladora de Juhmann e ao método hermenêutico 
clássico.  

Comentários: 

Colocar a Constituição como centro do ordenamento jurídico, dotá-la 
de força normativa efetiva e promover um compromisso de 
concretização de seu núcleo básico (direitos fundamentais) são 
preceitos initmamente relacionados ao neoconstitucionalismo. 

Gabarito: Letra A. 

 

34. (CESPE/AJAJ-TRE-PI/2016) O neoconstitucionalismo, ao 
promover a força normativa da Constituição, acarretou a diminuição 
da atividade judicial, dado o alto grau de vinculação das decisões 
judiciais aos dispositivos constitucionais.  
Comentários: 
Errado. Ao prover a força normativa da constituição, cresceu a 
atividade jurisdicional, tendo o juiz assumido um papel de garantidor 
dos direitos fundamentais a partir de uma interpretação mais 
principiológica e valorativa das normas constitucionais. 
Gabarito: Errado.  
 

35. (CESPE/Advogado-AGU/2015) No neoconstitucionalismo, 
passou-se da supremacia da lei à supremacia da Constituição, com 
ênfase na força normativa do texto constitucional e na concretização 
das normas constitucionais. 

Comentários: 
Corretíssimo, o neoconstitucionalismo marcou justamente colocar a 
Constituição e seus princípios como o centro do ordenamento 
jurídico, tirando o foco das leis que agora devem guardar estrita 
relação com texto constitucional que, com força normativa, irá 
direcionar todo o ordenamento jurídico. 

Gabarito: Correto.  

 

36. (CESPE/Advogado- AGU/2015) O neoconstitucionalismo 
desenvolvido pelo modelo neoliberal de Estado revisita a concepção de 
liberdade de mercado, resultando no enfraquecimento dos direitos sociais. 
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Comentários: 

Errado, o neoconstitucionalismo resgata centralidade dos direitos 
fundamentais, restringindo o liberalismo e busca a reaproximação 
entre Direito e ética. 

Gabarito: Errado.  

 

37. (PGE-GO/PGE-GO/2010) Expressa uma das características 
do neoconstitucionalismo: 

a) a limitação da argumentação jurídica ao raciocínio de subsunção 
norma-fato. 

b) o expurgo de contribuições metajurídicas, como as advindas da 
ética e da moral, do processo interpretativo. 

c) o prestigio da lei em detrimento da Constituição. 

d) o declínio da importância do Poder Judiciário, quando comparado 
com as funções assumidas pelos demais poderes. 

e) o reconhecimento da forca normativa dos princípios 
constitucionais. 

Comentários: 

Letra A – Errado. Subsunção remete à forma clássica de interpretação 
jurídica, basicamente significa pegar o caso concreto, enquadrá-lo 
dentro do normativo de regência e, com isso, extrair o resultado. 

Com o necoconstitucionalismo e o reconhecimento da normatividade 
dos princípios, esse método torna-se insuficiente, nasce um novo 
modelo de interpretação constitucional, devendo levar em 
consideração princípios norteadores, e não só o conjunto de regras 
objetivas. 

Letra B – Errado. O neoconstitucionalismo promove uma retomada 
deste pensamento, que é de cunho jusnaturalista e havia sido 
expurgado pelo positivismo. 

Letra C – Errado. É o inverso, é o prestígio da Constituição, que 
assume o centro do ordenamento jurídico, em detrimento da lei. 

Letra D – Errado. Trata-se de uma ascensão do papel do Poder 
Judiciário. 

Letra E – Correto. 

Gabarito: Letra E. 

 

38. (CESPE/Promotor-MPE-RN/2009)O neoconstitucionalismo é 
caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no 
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direito constitucional, entre as quais se destaca a prevalência do 
positivismo jurídico, com a clara separação entre direito e valores 
substantivos, como ética, moral e justiça. 

Comentários: 

O neoconstitucionalismo tenta transcender ao positivismo, chega-se 
ao pós-positivismo, onde os aspectos principiológicos e os valores se 
tornam tão importantes quanto as regras insculpidas no texto 
constitucional.  

Gabarito: Errado. 

 

39. (CESPE/Promotor-MPE-RN/2009)O neoconstitucionalismo 
caracteriza-se pela mudança de paradigma, de Estado Legislativo de 
Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição 
passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico. 

Comentários: 

Isso aí... 

O preceito básico do neoconstitucionalismo é a Constituição com força 
normativa ocupando o papel principal do direito. 

Gabarito: Correto. 
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LINHA DO TEMPO (obviamente resumida): 

 

 

 

 

 

 

 
Constitucionalismo Antigo 

• Início do ordenamento dos 
povos em civilizações: hebreus, 
gregos, romanos, egípcios...; 

• Formação de Estados (lato 

sensu) com certa organização 
de seu território; 

• Teocracia - monarquia 
absolutista - Igreja mandava 
muito; 

• Instabilidade territorial. 
 

Longe pra 
caramba... 

Invenção da 
escrita  

4000 a.C. 

Queda do Império Romano Ocidental 
 Início da idade média e do feudalismo; 
 Inexistência de um único poder, nem da imposição de 

normas únicas “oficiais”; 
 Intensa instabilidade política gerada pelo conflito entre 

3 forças: o imperador, os senhores feudais e a igreja. 

476 d.C. 1215 

Magna Carta 
Inglesa 

O Rei João Sem 
Terra não era 
do agrado de 
ninguém e para 
não ser 
deposto pelos 
barões teve 
que aceitar a 
Magna Carta. 

Tomada de 
Constantinopla(Império 

Romano Oriental) 
 Início da idade moderna;  

1473 1776 1787 

1776: 
Independên
cia dos EUA; 
1787: 
Constituição 
Americana 

1789 1791 

1789: 
Revolução 
Francesa 
1791: 
Constituição 
Francesa 
 

1917 1919 

Pós 1ª 
Guerra: 

 
1917: 
Constituição 
Mexicana 
1919: 
Constituição 
de Weimar 
 

Passagem 
do Estado 

Liberal para 
o Social 

(no Brasil 
aconteceu em 
1934) 

Pós 2ª Guerra: 
 
As barbaridades 
da guerra põem 
em ascensão a 
democracia. 
Surge o Estado 
Democrático de 
Direitopara 
tentar solucionar 
pendências 
deixadas pelos 
anteriores. 
Neoconstitucion
alismo 
 
(No Brasil = 
1988) 

Idade Antiga Idade Média Idade Moderna Idade Contemporânea 

Década de 
40/50 

Constitucionalismo 
Moderno (Início do 

Constitucionalismo strictu 

sensu) 
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40. (FCC/Audtor – TCE-MG/2005) Do ponto de vista histórico, o 
denominado conceito de Constituição liberal foi expresso pela  

a) Carta Magna, de 1215.  

b) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.  

c) Constituição mexicana revolucionária, de 1917.  

d) Constituição de Weimar, de 1919.  

e) Lei Fundamental de Bonn, de 1949.   

Comentários: 

Letra A – Errada. A Carta Magna de 1215 foi uma das primeiras formas de 
limitação do poder Estatal na Inglaterra, mas que não chegava a pregar um 
liberalismo Estatal face aos cidadãos. 

Letra B – Correta. Vimos que o conceito de Estado liberal foi iniciado pela 
“Declaração dos direitos do homen” na Revolução Francesa.  

Letra C e D - Erradas. A Constituição Mexicana e a de Weimar. expressam o 
conceito de Estado social e não de Estado Liberal.  

Letra E – Errada. Após a 2ª Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida na parte 
oriental e na parte ocidental. Bonn (ou Bona) era a capital da Alemanha 
Ocidental logo após a divisão, parte que recebia influência marcante dos EUA, 
Reino Unido e França. A lei fundametal de Bonn era o nome da Constituição 
Alemã de 1949 que foi marcada por uma retomada de força do 
constitucionalismo como reação ao período vivido na 2º Guerra. O Estado 
Liberal tem seu marco inicial muito antes. Este período do Constitucionalismo 
chamado moderno ou clássico, teve seu início no séc. XVIII com a Revolução 
Francesa e a Independência dos Estados Unidos. 

Gabarito: Letra B. 

 

4 Sentidos (concepções) das 
Constituições 

Neste ponto, ainda estamos falando do "conceito de Constituição", nós 
veremos qual a resposta que um monte de gente (filósofos, juristas...), ao 
longo da história, deu para a pergunta: o que é na verdade essa tal de 
Constituição? 

Pois é, essa pergunta não vem de agora não! Ao longo dos anos, diversas 
pessoas tentaram definir o que seria uma Constituição, e de que forma ela se 
relacionaria com a sociedade. 

Assim, desenvolveram-se diversos sentidos, ou concepções, do que seria ou 
do que deveria ser uma Constituição.  
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Basicamente temos 3 principais doutrinas: 

• Sentido sociológico Ferdinand Lassale; 

• Sentido político Carl Schimitt; 

• Sentido Jurídico Hans Kelsen. 

 

MACETE DO VAMPIRO 

Vocês são capazes de matar um monte de questão só decorando esse 
quadrinho acima (um monte mesmo!!!), e para ajudá-los a gravar: 

Sentido SocioLógico  Ferdinand LaSSaLe; 

Sentido políTico  Carl SchimiTT; 

Sobrou o "jurídico de Kelsen", mas aí já ficou fácil... 

 

Certo... mas agora vamos efetivamente entender o que significa todo esse blá-
blá-blá, pois será útil no futuro: 

 

Sentido Sociológico: 

O sentido sociológico é aquele que olha para a sociedade e tenta observar os 
"fatos sociais", ou seja, as relações entre as pessoas, o governo, o poder e etc. 

Assim, a Constituição, se observada sobre o prisma sociológico, nada mais é 
do que a forma como a própria sociedade organiza o seu poder, as relações 
que estabelece entre governantes e governados e estes entre si. Desta forma, 
independente de haver ou não documento escrito, formalizando a Constituição, 
a Constituição existe! Pois é a própria relação de poder na sociedade. Com 
efeito, todos os povos sempre tiveram uma constituição, sociologicamente 
falando. 

E é nisso que se apóia Ferdinand Lassale. Lassale defendia em seu livro “O que 
é uma Constituição? (A essência da Constituição)” (1864) que na verdade, a 
constituição seria um “fato social”, seria um evento determinado pelas forças 
dominantes da sociedade.  

Assim, de nada vale uma constituição escrita se as forças dominantes 
impedem a sua real aplicação. De nada vale uma norma, ainda que chamada 
de Constituição, que não tivesse qualquer poder, se tornando o que chamava 
de uma mera “folha de papel”. 

Deste modo, defendia ele que o Estado possuía 2 constituições: A “folha de 
papel” e a “Constituição Real”, esta era a soma dos fatores reais de 
poder, ou seja, a reunião de tudo aquilo que efetivamente mandava na 
sociedade. 
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Assim, como a existência da Constituição independe de qualquer 
documento escrito, mas sim, decorre dos eventos determinantes da 
sociedade, Lassale dizia que todos os países possuem, possuíram sempre, em 
todos os momentos da sua história uma constituição real e efetiva. 

Super tranquilo, não é mesmo? Lembrando: Falou em sentido SocioLógico  
Lembrou de Ferdinand LaSSaLe. 

 

Sentido Político: 

Para entender melhor o "sentido político", eu lhe faço uma pergunta: Você 
sabe o que é "política"? 

Peguei pesado, hein?! Se você sabe definir política, você está muito bem nos 
estudos, meus parabéns! Se você não sabe, não se preocupe, pois este é um 
dos institutos de conceito mais vago e diversificado que existem. 

Ao estudarmos a Teoria Geral do Estado, vemos que o grande Max Weber, ao 
atrelar a política ao Estado, deu a seguinte definição: Política seria o 
"conjunto de esforços feitos com vista a participar do poder ou a 
influenciar a divisão do poder 3(...)". 

Já o ilustre professor Dallari, sintetiza o caráter político do Estado como sendo 
"a função de coordenar os grupos ou indivíduos, com em vista de fins a 
serem atingidos, impondo a escolha dos meios adequados4". 

E eis que vem o pobre professor Vítor Cruz, na humildade, e tenta facilitar a 
vida de seus alunos dizendo: Pensou em política, pense em "organização" 
e "estratégia". Pois, algo político é aquilo que irá organizar alguma coisa (no 
caso do Estado, organizar seu poder, sua forma de aquisição e sua 
transmissão) com fins estratégicos (visando algo "macro", importante, com 
"visão de topo" e não meramente operacional). 

Assim, podemos dizer que a Constituição em sentido político seria pensar a 
Constituição como o diploma que estabelece as principais coisas organizatórias 
do Estado e seus direitos fundamentais. Qualquer outra coisa que não tiver 
esse caráter essencial (organizatório, estratégico) não será político, logo, não 
será constituição. 

Assim, dizemos que Carl Schimitt, em sua obra "O Conceito Político" (1932) 
era defensor da teoria “decisionista” dizia que a Constituição é fruto de uma 
“decisão política fundamental” que, grosso modo, significa a decisão 
base, concreta, que organiza o Estado e estabelece seus fins 
essenciais. Assim, só é constitucional aquilo que organiza o Estado e limita o 
Poder, o resto são meras "leis constitucionais". 

                                                           
 

3  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 31ª Edição. São Paulo : Saraiva, 2012. 
Pág. 130. 

4 idem. 
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Assim, Schimitt pregava que a Constituição formal, escrita, não era o 
importante, pois, deve-se atentar ao conteúdo da norma e não à sua forma 
(conceito material de constituição).  

Atualmente este conceito de Carl Schimitt não foi totalmente abandonado, 
embasando a divisão doutrinária entre normas “materialmente constitucionais” 
(Ou seja, que possuem conteúdo próprio a uma Constituição) das normas 
apenas “formalmente constitucionais” (Ou seja, que possuem forma de 
Constituição, porém possuem um conteúdo que não é o conteúdo fundamental 
que uma Constituição deveria prever). 

Ficou bem fácil, não é mesmo? Lembrando: Falou em sentido políTico  
lembrou de Carl SchimiTT. 

 

Sentido Jurídico: 

Quando você pensa em jurídico, você pensa em que?  

Aposto que falou "lei" ou "norma", estou certo? E, é por aí mesmo... Algo que 
está no mundo jurídico é algo que está na lei, está normatizado. Assim, 
enxergar a Constituição em sentido jurídico é vê-la como uma norma, uma lei. 
Diga-se de passagem, a lei máxima de um ordenamento jurídico. 

Este é o conceito cujo maior defensor foi Hans Kelsen, que foi uma grande 
Influência na Constituição da Áustria de 1920. Kelsen era defensor do 
positivismo (o que importa é a norma escrita). Segundo seus ensinamentos, a 
Constituição é "norma pura", "puro dever ser". Isso significa que a 
Constituição (norma jurídica) tem origem nela própria, ela é criada baseando-
se no que "deve ser" e não no mundo do "ser". Assim, o surgimento da 
Constituição não se apoia em qualquer pensamento filosófico, político ou 
sociológico. Tem-se uma norma maior, uma norma pura, fundamental. 

Kelsen era contemporâneo e grande rival de Schimitt. Para Hans Kelsen, o que 
importa para ser Constituição é ter a forma de uma Constituição (conceito 
formal de constituição). Um texto que se coloque acima das demais normas, 
que só possa modificar-se por um processo rígido, complexo, e que deverá ser 
observado por todas as demais dentro de um ordenamento jurídico. 

O sentido jurídico proposto por Kelsen traz com ele 2 desdobramentos: 

1. Sentido lógico-jurídico: É a Constituição hipotética que foi imaginada 
antes de escrever seu texto. 

2. Sentido jurídico-positivo: É a norma suprema em si, positiva, que 
efetivamente se formou e que servirá de base para as demais do 
ordenamento. 

 

Assim, diz-se que a norma em sentido lógico-jurídico é o fundamento de 
validade que legitima a feitura da norma jurídico-positiva. 

Outro defensor do sentido jurídico da Constituição foi o jurista alemão Konrad 
Hesse, discípulo de Kelsen. Hesse foi o conhecido pela obra". A Força 
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Normativa da Constituição" (1959), onde resgatou o pensamento de 
Ferdinand Lassale, e o flexibilizou - disse que o pensamento de Lassale 
até fazia sentido, porém, havia pecado em ignorar a força que a 
Constituição possuía de modificar a sociedade. Desta forma, a norma 
constitucional e a sociedade seriam reciprocamente influenciadas. 
Assim, Hesse versava justamente sobre este caráter impositivo que a 
Constituição teria de modificar a realidade social, já que ela seria um 
documento com força normativa, uma lei que não podia (pelo menos, 
não deveria) ser ignorada. 

 

Demais juristas e observações: 

J. J. Gomes Canotilho - Sentido dirigente da Constituição: Canotilho dizia 
que a Constituição deve ser um plano que irá direcionar a atuação do Estado, 
notadamente através das normas programáticas inseridas no seu texto. A 
CF/88 brasileira é exemplo de uma Constituição dirigentes, principalmente 
devido as diversas normas programáticas dos direitos sociais. Assim, a CF/88, 
além de limitar o poder do Estado, traz normas que direcionam a sua 
atividade. 

Peter Häberle - A sociedade aberta dos interpretes da Constituição: 
Häberle dizia que as Constituições eram muito fechadas, pois eram 
interpretadas apenas pelos “intérpretes oficiais” – Os Juízes. Defendia, então, 
que todos os agentes que participam da realidade da Constituição deveriam 
participar também da interpretação constitucional. 
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ESQUEMATIANDO 

Autor Ferdinand Lassale Carl Schimitt Hans Kelsen 

Sentido/ 
concepção 
de 
Constituiçã
o  

Sentido Sociológico 

Dica:  LaSSaLe - 
SocioLógico 

Sentido político 

Dica: SchimiTT - 
PolíTico 

Sentido Jurídico 

 

O que dizia: Obra: A Essência da 
Constituição - O que 
é uma Constituição? 
- 1864. 

Constituição é um 
fato social. 

Não adianta tentar 
colocar uma norma 
escrita, pois a 
constituição 
escrita = mera 
folha de papel a 
Constituição é 
formada pelas 
"Forças Dominantes 
da Sociedade" = 
soma dos fatores 
reais de poder.  

Assim para Lassale 
tínhamos 2 
constituições = a 
constituição real e a 
folha de papel. 

Obra: O conceito 
político - 1932 

A constituição é uma 
decisão política 
fundamental - 
"decisionimo". 

Por decisão política 
fundamental 
entende-se a 
decisão base, 
concreta que 
organiza o Estado. 
Assim, só é 
constitucional 
aquilo que 
organiza o Estado 
e limita o Poder, o 
resto são meras 
"leis 
constitucionais". 

 

 

 

Influência na 
Constituição da 
Áustria - 1920  

Contemporâneo e 
grande rival de 
Schimitt - defendia o 
"positivismo". 

Conceito formal de 
constituição - tudo 
que está na 
constituição é capaz 
de se impor sobre o 
resto do ordenamento 
jurídico. 

A constituição tem 2 
sentidos: 

Lógico-jurídico: 
norma hipotética 
(imaterial, pensada - 
como deveria ser) 
que serve base para o 
sentido Jurídico-
Positivo: 
Constituição 
efetiva, escrita, 
capaz de se impor 
sobre o resto do 
ordenamento. 

 

41. (FCC/Procurador- TCM/2015) É necessário falar da Constituição 
como uma unidade e conservar, entretanto, um sentido absoluto de 
Constituição. Ao mesmo tempo, é preciso não desconhecer a relatividade das 
distintas leis constitucionais. A distinção entre Constituição e lei constitucional 
só é possível, sem dúvida, por que a essência da Constituição não está contida 
numa lei ou numa norma. No fundo de toda a normatividade reside uma 
decisão política do titular do poder constituinte, ou seja, do povo na 
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democracia e do monarca na monarquia autêntica. O trecho acima transcrito 
expressa o conceito de Constituição de  

a) Karl Loewenstein, na obra Teoria da Constituição.  

b) Carl Schmitt, na obra Teoria da Constituição.  

c) Konrad Hesse, na obra A força normativa da Constituição.  

d) Peter Häberle, na obra Hermenêutica constitucional. 

e) Ferdinand Lassalle, na obra A essência da Constituição.   

Comentários:  

O enunciado fala em decisão política para a formação da constituição, daí 
temos o sentido político da Constituição, consagrada por Carl Schmitt. Para 
Schmitt, a decisão política fundamental, que organiza o estado seria a 
Constituição em si, as demais normas que não versassem sobre isso, ainda 
que dispostas em um texto escrito chamado de Constituição, seriam apenas 
“leis constitucionais”. 

Gabarito: Letra B.  

 

42. (FCC/Defensor Público-SP/2006) O termo "Constituição" comporta 
uma série de significados e sentidos. Assinale a alternativa que associa 
corretamente frase, autor e sentido.  

a) Todos os países possuem, possuíram sempre, em todos os momentos da 
sua história uma constituição real e efetiva. Carl Schmitt. Sentido político.  

b) Constituição significa, essencialmente, decisão política fundamental, ou 
seja, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma de existência 
política. Ferdinand Lassale. Sentido político.  

c) Constituição é a norma fundamental hipotética e lei nacional no seu mais 
alto grau na forma de documento solene e que somente pode ser alterada 
observando-se certas prescrições especiais. Jean Jacques Rousseau. Sentido 
lógico-jurídico.  

d) A verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais 
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. Ferdinand Lassale. Sentido sociológico.  

e) Todas as constituições pretendem, implícita ou explicitamente, conformar 
globalmente o político. Há uma intenção atuante e conformadora do direito 
constitucional que vincula o legislador. Jorge Miranda. Sentido dirigente.   

Comentários: 

Essa questão é muito legal... Traz um resumão de todo o tema. 

Letra A - Errada. A doutrina que defendia isso era o sentido sociológico de 
Lassale, já que para ele, não importava qualquer documento escrito para que 
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um país possuísse Constituição. A Constituição real e efetiva seria marcada 
pelo somatório dos fatores reais de poder, ou seja, as forças dominantes, as 
quais sempre existem e existiram em qualquer sociedade.             

Letra B - Errada. Essa é a concepção política de Schimitt não de Lassale, que 
era a sociológica. 

Letra C - Errada. Está correto dizer "sentido lógico-jurídico", mas quem disse 
isso foi Hans Kelsen. Rousseau era quem previa que o Estado derivaria de um 
"contrato social", nada tem haver com sentido jurídico de Constituição. 

Letra D - Correto. É o que Lassale dizia. Se a Constituição não exprimisse o 
pensamento das forças dominantes, ela seria uma mera “Folha de Papel”. 

Letra E - Errada.  Jorge Miranda é um professor português cujas obras de 
direito constitucional são de grande relevância. Porém o sentido dirigente é 
defendido por Canotilho,  segundo este autor  a Constituição deve ser um 
plano que irá direcionar a atuação do Estado, notadamente através das normas 
programáticas inseridas no seu texto. 

Gabarito: D. 

 

 

 

Pronto pessoal!!! 

Gostaram da aula? Espero que sim... Será um prazer tê-los estudando 
conosco. 

Excelente estudo a todos. 

Vítor Cruz  
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