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Conteúdo do dia: 

 

1. DIREITO CONSTITUCIONAL;  

2. CONSTITUCIONALISMO E NEOCONSTITUCIONALISMO;  

3. CONSTITUIÇÃO: SENTIDO SOCIOLÓGICO; SENTIDO POLÍTICO; SENTIDO JURÍDICO; 

CONCEITO, OBJETOS, ELEMENTOS E HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES. 

 

 

1. DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

1.1. CONCEITO 

 

A expressão direito constitucional refere-se a três sentidos 

interligados (BERNADES e FERREIRA, 2019):  

 

a) sentido científico: trata-se de ramo de direito público interno 

que estuda as normas que organizam e estruturam o Estado e suas relações 

de poder. Trata-se, inclusive, da abordagem escolhida por JOSÉ AFONSO DA 

SILVA, a saber: “Direito Constitucional é o ramo do Direito Público que 

expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais de 

Estado”.  

 

b) sentido objetivo: direito constitucional é sistema normativo 

encarregado de organização e da estruturação do Estado e das relações de 

poder que envolvem órgãos estatais. É nesse sentido o conceito de Direito 

Constitucional de UADI LÂMMEGO BULOS: “direito constitucional é o 

conjunto de normas supremas, encarregadas de organizar a estrutura do 

Estado e delimitar as relações de poder”. 

 

c) sentido subjetivo: posição jurídica de vantagem que se deve 

reconhecer a alguém, em virtude da incidência concreta das normas 

integrantes do direito constitucional objetivo. Essa é a acepção quando 

alguém afirma ter o direito constitucional de “ir e vir”. 

   

1.2. NATUREZA 

 

O direito constitucional é ramo do direito público interno, que 

cuida das relações jurídicas a envolver a figura de Estado. 

 

D. Constitucional 
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Ressalte-se que, atualmente, também se tem entendido pela 

aplicação do direito constitucional nas relações privadas, através da:  

 

a) disciplina constitucional de alguns institutos de direito 

privado, como o casamento, a família e as relações trabalhistas;  

 

b) interpretação conforme a conforme a constituição de 

institutos de direito privado;  

 

c) aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas – o 

que a doutrina convencionou chamar de eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais.  

  

1.3. OBJETO 

 

No sentido científico, direito constitucional é a disciplina que 

realiza o estudo sistematizado dos ordenamentos constitucionais, sobretudo 

das normas que tratem sobre forma e organização do Estado, divisão 

das funções entre os órgãos estatais, direitos e garantias fundamentais 

dos indivíduos. 

 

No sentido objetivo, o direito constitucional tem por alvo a 

produção de normas que estabeleçam, integram ou modifiquem 

determinado ordenamento constitucional, independente do conteúdo 

(constituição formal); ou disciplinem qualquer matéria cujo estudo 

interessa à ciência do direito constitucional, independentemente da fonte 

normativa dessas normas (constituição material). 

  

 

Ao tratar do objeto do direito constitucional, ainda é 

possível dividi-lo em três disciplinas:  

a) Direito Constitucional positivo: tem por objeto a 

interpretação, sistematização e crítica das normas 

constitucionais vigentes em um determinado Estado, como, 

por exemplo, Direito Constitucional Brasileiro. 

b) Direito Constitucional comparado: tem por objetivo o 

estudo comparativo e crítico das normas constitucionais 

positivas, vigentes ou não, de diversos Estados, desenvolvido 

com o intuito de destacar singularidades e contrastes entre as 

diversas ordens jurídico-constitucionais. 
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c) Direito Constitucional geral: compreende a sistematização e 

classificação de conceitos, princípios e instituições de diversos 

ordenamentos jurídicos, visando à identificação de pontos 

comuns. 

 

 

1.4. FONTES DO DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

Utilizando a divisão de fontes consagrada por NORBERTO BOBBIO, 

pode-se dizer que as fontes de juridicidade do Direito Constitucional podem 

ser originárias e derivadas: 

 

a) Originária: nos países de “civil law”, a fonte originária do direito 

é a Constituição escrita. 

 

b) Derivada: são divididas em delegadas e reconhecidas. As 

delegadas são as resultantes de competências atribuídas pela Constituição a 

órgãos inferiores para a produção de normas jurídicas regulamentadoras. 

Enquadram-se nessa espécie as leis, os decretos e a jurisprudência. As 

reconhecidas são os costumes constitucionais. 

 

 

Os costumes constitucionais dividem-se em: 

Costume praeter constitucionem (“além da constituição”): 

utilizado na interpretação de dispositivos constitucionais 

ou na integração de lacunas;  

Costume secundum constitutionem: estão em consonância 

com a constituição e contribuem para sua efetividade. São 

fontes secundárias, pois onde há constituição escrita esta 

deve ser aplicada;  

Costume contra constitucionem: conteúdo tem sentido 

oposto a de uma constituição formal. Não deve ser 

admitido como fonte para criação de normas (costume 

positivo), nem para o desuso (costume negativo). 

 

 

2. CONSTITUCIONALISMO E NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

2.1. CONSTITUCIONALISMO ANTIGO 
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2.1.1. PRIMEIRA FASE: POVO HEBREU 

 

Ainda que tímida, tem-se aqui uma manifestação embrionária de 

constitucionalismo. Os hebreus acreditavam que viviam sob o domínio de 

uma única autoridade divina. Havia leis sagradas que impunham preceitos 

morais e religiosos que deveriam ser observados pelos monarcas para evitar 

a ira de Deus, e cabia aos profetas fiscalizar os atos governamentais que 

ultrapassassem os limites bíblicos. 

 

2.1.2. SEGUNDA FASE: GRÉCIA E ROMA 

 

a) Grécia: A Grécia viveu, por dois séculos, um “Estado político 

plenamente constitucional” (LOWENSTEIN), na qual foi adotada a mais 

avançada forma de governo: a democracia constitucional. Nesta época, 

surgiu o conceito de politeia, um instrumento conceitual que buscava definir 

uma forma de governo adequada para a polis (cidade-estado), considerando 

sua unidade e identidade. A politeia era, como definiu ARISTÓTELES, o 

“modo de ser” de uma comunidade, sociedade ou Estado. Tratava-se de uma 

espécie de Constituição em sentido material (real). A partir da politeia, os 

gregos desenvolveram as características políticas e estruturais da cidade-

estado e criaram componentes normativos autônomos (nomoi) para 

racionalizar o exercício do poder estatal. 

 

b) Roma: Durante o período republicano, Roma apresentava um 

sistema político complexo, prevendo sistema de freios e contrapesos, 

estrutura colegiada das magistraturas superiores, com estipulação de 

mandato anual e proibição de reeleição imediata, participação do Senado na 

nomeação de funcionários públicos e um sistema avançado para tempos de 

crise. Entretanto, os avanços foram interrompidos com a ascensão de Júlio 

César ao cargo de Ditador vitalício e o início do período imperial, logo em 

seguida (BERNARDES e FERREIRA). 

  

2.1.3. TERCEIRA FASE: IDADE MÉDIA 

 

O documento que mais se notabilizou foi a Magna Carta, de 1215, 

que abriu terreno para o movimento constitucionalista inglês do século XVII. 

O instrumento foi utilizado por uma minoria da elite inglesa, mas não se 

pode olvidar sua contribuição para os conceitos de segurança jurídica e due 

processo of law (devido processo legal). 
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2.2. CONSTITUCIONALISMO MODERNO  

 

2.2.1. MOVIMENTO CONSTITUCIONALISTA INGLÊS 

 

Consolidou-se no século XVII com a Revolução Gloriosa, após um 

longo processo de sedimentação que se iniciou com a Magna Carta de 1215 e 

teve como notáveis instrumentos a Petition of Rights, de 1628, o Habeas 

Corpus Act e o Bill of Rights, de 1689 e o Act of Settlement (1701), que 

reconheceram a primazia das liberdades públicas em detrimento do abuso 

de poder dos monarcas. Todos eram pactos entre súditos e monarcas sobre 

modo de governo e garantias de direitos individuais. 

 

Além dos pactos, a doutrina (FERREIRA FILHO) também cita os 

forais ou cartas de franquia, que também apresentavam a forma escrita e 

tinham como fundamento a proteção de direitos individuais, mas 

apresentavam como particularidade a outorga de direitos aos súditos para 

participar do governo local – havia um elemento político.  

 

Todavia, esses instrumentos não tinham pretensão de 

universalidade – eram concedidos a homens determinados, e não ao ser 

humano enquanto tal. 

 

 

Principais contribuições do movimento constitucionalista 

inglês: 

a) supremacia do parlamento;  

b) monarquia parlamentar;  

c) responsabilidade parlamentar do governo;  

d) independência do Poder Judiciário;  

e) liberdades públicas e garantias constitucionais. 

 

 

2.2.2. MOVIMENTOS CONSTITUCIONALISTAS ESTADUNIDENSE E 

FRANCÊS 

 

No fim do século XVIII, inicia-se o processo de formalização, com o 

surgimento das constituições escritas, rígidas e dotadas de supremacia. As 

primeiras foram a americana de 1787 e a francesa de 1791. Ambas 

trabalhavam com a consagração dos direitos fundamentais de primeira 

geração e a ideia de limitação de poder.  
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O movimento constitucionalista estadunidense trouxe como 

principal contribuição a ideia de supremacia da constituição, atribuindo 

sua garantia ao Poder Judiciário, que, em razão de sua neutralidade, 

estaria a margem do debate político. Portanto, foi a partir desta experiência 

que se desenvolveu a ideia de controle judicial de constitucionalidade.  

 

A constituição de 1787, primeiro documento escrito, também trouxe 

uma rígida separação e equilíbrio entre os poderes estatais, a criação do 

sistema presidencialista, da forma federativa de Estado, da forma 

republicana de governo e do regime político democrático. 

 

 

Principais contribuições do movimento constitucionalista 

ESTADUNIDENSE: 

a) supremacia da Constituição; 

b) sistema presidencialista;  

c) forma federativa de Estado;  

d) forma republicana de governo;  

e) regime político democrático; 

f) controle difuso de constitucionalidade. 

 

 

O movimento constitucionalista francês, por sua vez, teve como 

principal função o rompimento com o “Antigo Regime”.  

 

Permeou-se por duas ideias básicas: garantias de direitos e 

separação de poderes, e foi mutuamente influenciado pelo sistema 

americano.  

 

Como principais contribuições, este movimento deixou a limitação 

dos poderes do rei, a separação de poderes, ainda que não tão rígida como 

nos Estados Unidos, e a distinção entre Poder Constituinte Originário e 

Derivado, a partir da obra do Abade Emmanuel Joseph Sieyès.  

 

 

Principais contribuições do movimento constitucionalista 

Francês:  

a) limitação de poderes do rei; 
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b) separação de poderes;  

c) distinção entre Poder Constituinte Originário e Derivado;  

d) garantias de direitos civis e políticos (Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e do Cidadão);  

 

 

A principal diferença entre os dois sistemas reside na 

jurisdição constitucional.  

Todo o sistema francês foi construído para resguardar a 

supremacia do legislativo, que representava a “soberania 

popular”, e o rompimento com o sistema absolutista. Segundo 

INGO SARLET, o Poder Judiciário, objeto de desconfiança dos 

revolucionários, foi relegado a mero aplicador do direito 

legislado. Os dois primeiros textos constitucionais franceses 

não dispunham sobre a independência do Poder Judiciário e a 

proteção da Constituição. Em verdade, apenas no último 

quarto do século XX o Conselho Constitucional passou a 

realizar controle de constitucionalidade de leis.  

 

2.3. CONSTITUCIONALISMO SOCIAL  

 

A primeira guerra mundial e as crises econômicas do início do século 

XX contribuíram para o colapso do Estado Liberal e o crescimento do 

constitucionalismo social, iniciado pelas Constituições Mexicana de 1917 e 

Constituição alemã de Weimar (1919). 

 

As péssimas condições de trabalho existentes e o agravamento das 

desigualdades sociais provocou a indignação das classes menos favorecidas, 

que passaram a exigir do poder público, além das liberdades individuais, a 

igualdade material, por meio da criação de políticas públicas 

redistributivas e prestações materiais nas áreas de saúde, educação, 

trabalho, moradia, seguridade social, dentre outros. Surgiram, então, os 

direitos fundamentais de segunda dimensão (ou geração), ligados ao valor 

da igualdade. 

 

2.4. NEOCONSTITUCIONALISMO E PÓS-POSITIVISMO  

 

Apesar das diferenças conceituais quanto ao conceito de 

neoconstitucionalismo, entende-se que se trata de um fenômeno que teve 

seu alicerce após a Segunda Guerra Mundial, com a consagração do Estado 
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Democrático e Constitucional de Direito, em superação ao Estado de Direito 

dos Séculos XVIII e XIX, a valorização do princípio da dignidade da pessoa 

humana e o surgimento de Constituições com um extenso catálogo de 

princípios e normas, em especial direitos fundamentais. 

 

Uma definição muito importante é fornecida pelo 

Ministro do Supremo Tribunal Federal LUÍS ROBERTO 

BARROSO, para quem o neoconstitucionalismo identifica 

um conjunto amplo de transformações ocorridas no 

Estado e no Direito Constitucional, estabelecendo os 

seguintes marcos:  

a) marco histórico: a formação do Estado Democrático e 

Constitucional de Direito;  

b) marco filosófico: pós-positivismo, com aproximação entre o 

Direito e a Moral;  

c) marco teórico: conjunto de transformações que envolvem a 

força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática de 

interpretação constitucional. 

 

 

A doutrina também aponta como perspectivas 

neoconstitucionais (FERNANDES):  

Constitucionalização do direito, com irradiação das normas 

constitucionais para todo o ordenamento jurídico;  

Força normativa dos princípios jurídicos e a valorização de sua 

importância no processo de aplicação do direito;  

Rejeição do formalismo e a busca mais frequente de métodos 

mais abertos de raciocínio jurídico, com a ponderação, tópica, 

teorias da argumentação, metódica estruturante, entre outros;  

Judicialização da política e das relações sociais, com um 

significativo deslocamento de poder da esfera do Legislativo e 

do Executivo para o Poder Judiciário;  

 

 

Ressalte-se que é muito importante não confundir 

neoconstitucionalismo com pós-positivismo. Estas expressões, muitas 

vezes tratadas com sinônimas pela doutrina pátria, assemelham-se por ter 
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surgido no mesmo período histórico e por terem uma plataforma ideológica 

próxima.  

 

O pós-positivismo, como corrente filosófica, pretende ser uma 

teoria geral do direito aplicável a todos os ordenamentos jurídicos – 

pretensão de universalidade, defendendo a existência de uma conexão 

necessária entre direito e a moral, em contraponto ao positivismo KELSEN, 

HART e BOBBIO, que defendiam a separação total entre os dois institutos, e, 

até certo ponto, surgiram com justificativa metodológica para regimes 

totalitários.  

 

O neoconstitucionalismo, por sua vez, tem pretensões mais 

específicas. Trata-se de uma teoria desenvolvida para enfrentar as 

complexidades do Estado Democrático de Direito e das constituições 

normativas e garantistas. Prega que a conexão identificativa entre direito e 

moral resulta da incorporação de valores morais na Constituição, por meio 

dos princípios e direitos fundamentes, pontes necessárias entre as duas 

esferas. Enfim, entende-se que a conexão entre direito e moral é apenas 

contingente, e não necessária (como no pós-positivismo), pois decorre da 

incorporação no texto constitucional (NOVELINO).   

 

2.5. OUTROS CONCEITOS  

 

2.5.1. TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL 

 

Por este conceito, UADI LÂMMEGO BULOS se refere aos textos 

constitucionais que “trouxeram um importante conteúdo social, 

estabelecendo normas programáticas (metas a serem atingidas pelo Estado, 

programas de governo) e ressaltando o sentido de Constituição dirigente 

defendido por Canotilho” (LENZA, 2016). 

 

2.5.2. TRANSCONSTITUCIONALISMO (MARCELO NEVES) 

 

Trata-se da possibilidade de ordenamentos distintos interagirem para a 

solução de conflitos em matéria de direitos fundamentais e direitos 

humanos. “Embora cada Estado continue com soberania e vida próprias, 

instala-se uma integração harmoniosa entre ordens constitucionais de 

Estados completamente diferentes, a fim de solucionar conflitos de 

direitos fundamentais ou direitos humanos” (BULOS apus BERNARDES e 

FERREIRA).  
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2.5.3. CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA (ANDINO OU 

INDÍGENA) 

 

Outro conceito que tem aparecido em provas. “O denominado novo 

constitucionalismo latino-americano (por alguns chamado de 

constitucionalismo andino ou indígena) culmina com a promulgação das 

Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009) e sedimenta-se na ideia 

de Estado plurinacional, reconhecendo, constitucionalmente, o direito à 

diversidade cultural e à identidade e, assim, revendo os conceitos de 

legitimidade e participação popular, especialmente de parcela da população 

historicamente excluída dos processos de decisão, como a população 

indígena” (LENZA, 2016, p. 75-77). 

 

 

ATENÇÃO: 

Três ciclos de reforma Constitucionalismo pluralista 

(século XX e XXI) (RAQUEL FAJARDO): 

a) Ciclo multicultural (1982-1988): direito a identidade 

cultural, junto com a inclusão de direitos indígenas 

específicos. Revisão Convenção 107/OIT.  

b) Ciclo pluricultural (1989-2005): Afirma o direito a 

identidade cultural e começa a desenvolver o conceito de 

“nação multiétnica”, “estado pluricultural” e “pluralismo 

jurídico” em relação aos indígenas e afrodescendentes. 

Convenção 169 da OIT 

c) Ciclo plurinacional (2006-2009): povos indígenas 

reconhecidos como nações originárias ou sujeitos políticos 

coletivos, como direito de participar dos novos pactos de 

Estado. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas. 

 

 

2.5.4. SUBSTANCIALIMO E PROCEDIMENTALISMO 

 

São dois conceitos de constitucionalismo que tem caído bastante em 

prova nos últimos tempos. E o papel do Poder Judiciário no 

constitucionalismo contemporâneo está no cerne destas correntes. 
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Os SUBSTANCIALISTAS defendem que a Constituição impõe um 

conjunto de decisões valorativas que se consideram essenciais e 

consensuais. Logo, legitima-se um papel mais ativo da jurisdição 

constitucional – neste ponto, não há ofensa ao princípio democrático, já que 

a solução da controvérsia encontra fundamento na própria constituição.  

 

Baseia-se nas ideias de RONALD DWORKIN. Este doutrinador 

afirma que o Poder Judiciário tem essa função porque deve interpretar a lei 

a partir de critérios morais e valorativos, e que estes critérios não nascem 

com a legislação, não precisam ser positivados – são preexistentes à criação 

da norma jurídica. Trata-se justamente o reflexo da aplicação das teses pós-

positivistas de vinculação entre o direito e a moral.  

 

Os PROCEDIMENTALISTAS entendem que a Constituição deve 

garantir o funcionamento adequado do sistema de participação democrático, 

ficando a cargo da maioria, em cada momento histórico, a definição de seus 

valores e suas próprias convicções. Portanto, o papel da Constituição é tão 

somente definir as regras do jogo político, assegurando sua natureza 

democrática. Para seus defensores, decisões sobre temas controvertidos 

no campo moral, econômico e político não devem estar contidas na 

Constituição, cabendo ao povo deliberar sobre estes temas. O 

argumento principal é o respeito ao princípio democrático. Por isso que a 

atividade jurisdicional deve ser mais cautelosa. Essa tese é influenciada 

pelas na Teoria Discursiva da Constituição, de HABERMAS.  

 

Conforme LEAL (2004), Habermas propõe substituir a moralidade 

e os valores preexistentes por um processo comunicativo, de construção 

de identidades – um processo reconhecidamente aberto. Para o autor, não 

existem valores predefinidos e absolutos que possam ser “encontrados” ou 

“descobertos” pelo magistrado; antes pelo contrário, estes conteúdos 

precisam ser construídos, argumentativa e discursivamente (ação 

comunicativa) no processo. 

 

 

SUBSTANCIALISMO PROCEDIMENTALISMO 

Defendem um papel mais 

ativo da jurisdição 

constitucional. Afirma que o 

Poder Judiciário tem essa 

função porque deve 

Entendem que a Constituição 

deve garantir o funcionamento 

adequado do sistema de 

participação democrático, 

ficando a cargo da maioria, em 
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interpretar a lei a partir de 

critérios morais e 

valorativos, e que estes 

critérios não nascem com a 

legislação, não precisam ser 

positivados – são 

preexistentes à criação da 

norma jurídica. 

cada momento histórico, a 

definição de seus valores e suas 

próprias convicções. Entendem 

que a atividade jurisdicional 

deve ser mais cautelosa. 

RONALD DWORKIN JÜRGEN HABERMAS 

 

 

3. CONSTITUIÇÃO: SENTIDO SOCIOLÓGICO; SENTIDO POLÍTICO; 

SENTIDO JURÍDICO; CONCEITO, OBJETOS, ELEMENTOS E HISTÓRICO 

DAS CONSTITUIÇÕES.  

 

3.1. SENTIDO SOCIOLÓGICO (FERDINAND LASSALLE): a 

constituição é o produto da soma dos “fatores reais de poder”. Sem a 

concorrência destes fatores, a Constituição não passaria de uma “folha de 

papel”.  

 

Segundo LASSALLE: 

Estes “fatores reais de poder” são a essência da 

“constituição real” de um país. A principal crítica a teoria 

foi a ausência de percepção da constituição como um 

instrumento de alteração realidade. 

 

3.2. SENTIDO POLÍTICO (CARL SCHMITT): A Constituição é uma 

decisão política fundamental. Surge a partir de um ato constituinte, fruto de 

uma vontade política fundamental de produzir uma decisão eficaz sobre o 

modo e a forma de existência política do Estado.  

 

O autor diferencia Constituição de “leis constitucionais”. Para 

este, a constituição dispõe apenas de matéria de grande relevância jurídica, 

relacionadas às decisões políticas fundamentais (organização do Estado, 

princípio democrático, direitos fundamentais, dentre outros). As demais 

normas integrantes do texto constitucional seriam meras “leis 

constitucionais”.  
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3.3.  SENTIDO JURÍDICO (HANS KELSEN): a constituição é 

compreendida a partir de uma perspectiva estritamente formal, 

apresentando-se como norma jurídica fundamental do Estado.  

 

Para HANS KELSEN, constituição possui dois sentidos. Um primeiro 

lógico-jurídico, em que a constituição significa a norma fundamental 

hipotética, fundamento lógico transcendental da validade da constituição 

jurídico positiva. E outro sentido jurídico-positivo, em que a constituição 

significa a norma positiva suprema do ordenamento.  

 

Aprofundando na doutrina! 

a) Concepção Culturalista (J. H. MEIRELLES TEIXEIRA): 

agrega as três concepções anteriores, entendendo que a 

Constituição é um produto da cultura e deve ser 

fundamentada em fatores sociais, nas decisões políticas 

fundamentais  e também nas normas jurídicas de “dever ser” 

cogentes.  

b) Concepção Normativa (KONHAD HESSE): a concepção 

normativa teve papel importantíssimo na superação da 

constituição como um documento essencialmente político. 

Hesse busca demonstrar, ao contrário do que defendia 

Lassalle, que nem sempre os fatores reais de poder devem 

prevalecer sobre a constituição normativa.  

A constituição configura não só a expressão do ser, mas 

também a do "dever ser", muito além do simples reflexo das 

condições fáticas de sua vigência, pois possui força normativa 

capaz de imprimir ordem e conformação a realidade política e 

social (NOVELINO, 2016). A constituição real e a constituição 

jurídica se influenciam mutuamente, embora não dependam, 

simplesmente, uma da outra. O reconhecimento da força 

normativa das constituições é uma das principais conquistas 

do constitucionalismo contemporâneo.    

 

 

 

 

SENTIDOS (CONCEPÇÕES) DE CONSTITUIÇÃO 

 

 

Constituição é o produto da 

soma dos “fatores reais de 
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SOCIOLÓGICA 

poder”. Sem a concorrência 

destes fatores, a Constituição 

não passaria de uma “folha de 

papel”.  

 

FERDINAND 

LASSALLE 

 

 

POLÍTICA 

A Constituição é uma decisão 

política fundamental.   

 

Estabeleceu a diferença leis 

constitucionais x 

constituição. 

 

 

CARL 

SCHMITT 

 

 

 

 

 

 

 

JURÍDICO 

Constituição sob a perspectiva 

formal. Norma jurídica 

fundamental do Estado. 

Constituição possui dois 

sentidos.  

 

Lógico-jurídico: norma 

fundamental hipotética. 

Fundamento lógico 

transcendental da validade da 

constituição jurídico positiva.  

 

Jurídico-positivo: norma 

positiva suprema do 

ordenamento.  

 

 

 

 

 

 

HANS KELSEN 

 

 

 

 

CULTURALISTA 

Agrega as três concepções 

anteriores.  

 

Constituição. Produto da 

cultura. Fundamentada em 

fatores sociais, nas decisões 

políticas fundamentais e 

também nas normas jurídicas 

de “dever ser” cogentes.  

 

 

 

MEIRELLES 

TEIXEIRA 
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NORMATIVO 

A possui força normativa 

capaz de imprimir ordem e 

conformação a realidade 

política e social.  

 

Constituição real e a 

constituição jurídica se 

influenciam mutuamente, 

embora não dependam, 

simplesmente, uma da outra. 

 

 

 

 

KONHAD 

HESSE 

 

 

3.4. CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 

Constituição representa o conjunto de regras e princípios, escritos 

ou não, referentes à estrutura fundamental do Estado, à formação dos 

poderes públicos, à forma de governo e de aquisição de poder, à distribuição 

de competências, bem como aos direitos, garantias e deveres dos cidadãos 

(BERNARDES e FERREIRA). É a reunião de normas que organizam os 

elementos constitutivos do Estado, ou, nas palavras de CANOTILHO, “o 

estatuto jurídico do político”. 

 

ATENÇÃO: Em provas de concursos, costuma-se cobrar o 

CONCEITO IDEAL de Constituição para CANOTILHO. Trata-

se do conceito moderno (ou ocidental de constituição), 

típico do iluminismo oitocentista, que é dotado de 

idealidade. Para este conceito, a constituição ideal é 

escrita, consagra direitos fundamentais individuais e 

contempla o princípio da Separação de Poderes.  

 

3.3. OBJETO 

 

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

ampliação do objeto com o decorrer dos anos faz surgir a divisão entre 

constituição em sentido material e constituição em sentido material. 

 

Do ponto de vista material, o que importa para definir Constituição 

é o seu conteúdo, pouco importando a forma como foi introduzido no 

ordenamento jurídico. Portanto, serão constitucionais as normas que tratem 
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das regras estruturais da sociedade, como forma de Estado, forma de 

Governo e direitos e garantias fundamentais. 

 

Quando se trata de sentido formal, não importa o conteúdo da 

norma, mas a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. 

Conforme destaca PEDRO LENZA (2016), “as normas constitucionais serão 

aquelas introduzidas pelo poder soberano, por meio de um processo 

legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo 

legislativo de formação das demais normas do ordenamento”. Cita-se 

sempre o art. 242, §2º, da CF, que traz a previsão de que o “Colégio Dom 

Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita 

federal”. Este dispositivo, na perspectiva formal, será tão constitucional 

como o direito à igualdade e à liberdade. 

 

BERNARDO GONÇALVES (2019) acrescenta: “é pacífico o 

entendimento de que podemos ter, na legislação infraconstitucional 

(fora da constituição formal), matérias de cunho constitucional 

(Constituição material). Não é porque o Poder Constituinte deixou de 

colocar na Constituição formal que elas vão deixar de ser constitucionais. 

Mas atenção, elas não terão supralegal idade! Ou seja, embora sendo 

matérias constitucionais, será legislação infraconstitucional, e estarão 

sujeitas, por exemplo, ao critério cronológico (podendo ser revogadas por lei 

ordinária posterior)”. Como exemplos de constituição material fora da 

Constituição formal podemos citar: Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003); 

ECA (Lei nº. 8.069/90); algumas normas do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº. 8.078/90; algumas normas eleitorais, entre outras” 

(grifos nossos). 

 

3.4. ELEMENTOS 

 

Em relação aos elementos da Constituição, notabilizou-se a 

classificação proposta por JOSÉ AFONSO DA SILVA, que dividiu a 

Constituição em cinco categorias:  

 

a) Elementos orgânicos: normas reguladoras da estrutura do 

Estado e do Poder, como as normas que dispões sobre forças armadas, 

segurança pública, organização do Estado, organização dos Poderes, 

tributação e orçamento. 
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b) Elementos limitativos: normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais. 

 

c) Elementos socio-ideológicos: normas que consagram a ordem 

econômico-financeira e a ordem social. 

 

d) Elementos de estabilização constitucional: normas destinadas 

a solução de conflitos constitucionais (intervenção, arts. 34 a 36 da CF), 

defesa da constituição (controle concentrado de constitucionalidade, arts. 

102 e 103 da CF), defesa do Estado e das instituições democráticas (Título 

V), bem como as normas que estabelecem as regras de alteração da 

constituição (art. 60 da CF). 

 

e) Elementos formais de aplicabilidade: regras de aplicação da 

constituição, como o art. 5º, §1º da CF e o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

 

3.5. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES 

 

3.5.1. Constituição de 1824 

 

A Constituição Política do Império do Brasil foi outorgada em 25 de 

março de 1824. Durante toda a história, foi a que mais vigorou (65 anos). O 

Governo era monárquico e hereditário e a Forma de Estado era unitária, 

com nítida centralização político-administrativa. 

 

As capitanias hereditárias foram transformadas em províncias, que 

eram subordinadas ao Poder Central. O longa manus do Imperador na 

província era chamado de “Presidente” – cargo de exoneração ad nutum. 

 

O Império não era laico, e sim confessional. Adotava como religião 

oficial a Católica Apostólica Romana. As demais religiões eram permitidas 

apenas em culto doméstico, em casas destinadas para isso. 

 

A Organização dos Poderes não seguiu a classificação tripartida de 

Montesquieu, mas adotou as ideias de Benjamin Constant. Portanto, além 

das funções legislativa, executiva e judiciária, a Constituição de 1824 trouxe 

a função moderadora (art. 10, da Constituição Imperial). 
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O Poder Moderador era o “mecanismo” que serviu para assegurar a 

estabilidade do trono do Imperador durante o reinado no Brasil. A definição 

de Poder Moderador estava previste no art. 98: “O Poder Moderador é a 

chave de toda a organização Política, e é delegado privativamente ao 

Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, 

para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, 

equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos”. E no Art. 99 havia a 

consagração da irresponsabilidade total do Estado: “a Pessoa do Imperador 

é inviolável, e Sagrada: Ele não está sujeito a responsabilidade alguma”. 

 

Segundo as ideias de Constant, o Imperador tinha a chave (clef) de 

toda a organização política. Em relação ao Poder Legislativo, poderia 

nomear Senadores, convocar a Assembleia Geral extraordinariamente, 

sancionar e vetar proposições do Legislativo, dissolver a Câmara dos 

Deputados. Quanto ao Poder Executivo, nomeava e demitia livremente 

Ministros de Estado. E, por fim, no que tange ao Poder Judiciário, poderia 

suspender os Magistrados. 

 

O Poder Legislativo era composto por Câmara de Deputados e 

Senado (ou Câmara de Senadores). O Senado era composto por membros 

vitalícios, escolhidos pelo Imperador, dentre uma lista tríplice enviada pela 

província. A Câmara dos Deputados era eletiva e temporária. As eleições 

eram indiretas e o sufrágio era censitário (somente poderia votar e ser 

votado quem preenchesse determinadas condições econômico-financeiras). 

   

O Poder Executivo era composto pelo Imperador e pelos Ministros 

de Estado. Inicialmente, para continuar no poder, os Ministros não 

precisavam da confiança do Parlamento. Após a fase de Regência, instituiu-

se o parlamentarismo monárquico no Brasil. Havia um Presidente do 

Conselho de Ministros (cargo equivalente ao primeiro Ministro), que 

escolhia os demais Ministros. Os Ministros deveriam ter a confiança dos 

Deputados e do Imperador, sob pena de serem dissolvidos. Dizia-se que o 

parlamentarismo era “às avessas” porque o cargo de Presidente do Conselho 

de Ministros era livremente escolhido pelo Imperador. 

 

O Poder Judiciário era composto por juízes e jurados. A Segunda 

Instância era formada pelas “Relações”, nas províncias do Império. O órgão 

de cúpula do Poder Judiciário era o Superior Tribunal de Justiça. Os juízes 

possuíam a característica de vitaliciedade, mas não de inamovibilidade. 
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Recorde-se que o Imperador, no exercício de seu Poder Moderador, poderia 

suspender os Magistrados.  

 

A Constituição era classificada com semirrígida, quanto à 

“alterabilidiade”, pois algumas normas, para serem alteradas, necessitavam 

de um procedimento mais rígido, enquanto outras seguiam o processo 

legislativo ordinário.  

 

Por forte influência das Revoluções Americana (1776) e Francesa 

(1789), a Constituição de 1824 trouxe um extenso rol de direitos e 

garantias fundamentais, que acabou por influenciar as Constituições 

seguintes. Apesar disso, não se pode olvidar que o Império cometia nítidas 

violações a direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, mantendo 

a escravidão durante praticamente todo o seu período – a extinção somente 

ocorreu em 13 de maio de 1888. 

 

Apesar de ausência de previsão constitucional do habeas corpus, a 

Constituição Imperial previa a liberdade de locomoção e vedou qualquer 

hipótese de prisão arbitrária. O remédio somente foi previsto no Código 

Criminal de 1830. 

 

3.5.2. Constituição de 1891 

 

A República foi proclamada em 15 de novembro 1889, e entre 1889 

e 1891 se instalou o Governo Provisório, instituído pelo Dec. nº. 1 da 1889, 

que tinha por função precípua promulgar a primeira Constituição da 

República. 

 

A Constituição de 1891 teve forte influência da Constituição 

Americana de 1787, consagrando a forma de governo republicana, a 

forma federativa de Estado e o sistema de governo presidencialista.  

 

A capital do Brasil passou a ser o Distrito Federal, que tinha sede na 

cidade do Rio de Janeiro. As províncias foram alçadas a Estados-membros, e 

receberam autonomia constitucional.  

 

O Estado passou de confessional para laico ou não confessional – 

não havia mais religião oficial.  
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O Poder Moderador foi extinto, adotando-se finalmente a teoria 

tripartida de Montesquieu.  

 

O Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, 

composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Fixava-se, 

assim, o bicameralismo federativo.  

 

A Câmara dos Deputados era eleita por representantes do povo, 

eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante sufrágio direto, para 

mandato de 3 (três) anos. Já os Senadores eram eleitos em 3 (três) para cada 

Estado e 3 (três) para o DF para o para mandato de 09 (nove) anos, com 

renovação de uma cadeira a cada três anos. Houve precisão de imunidades 

formais e materiais aos congressistas. Pela primeira vez, o Poder 

Legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. 

 

O Poder Executivo Federal era formado pelo Presidente e Vice, 

eleitos pelo sufrágio direto da Nação, por maioria absoluta de votos, para 

mandato de 04 (quatro) anos, não podendo ser reeleito. Se ninguém 

obtivesse a maioria absoluta de votos, o Congresso elegeria, por maioria dos 

votos presentes, um dentre os que tivessem apresentado as duas maiores 

votações.  

 

Os Ministros de Estado eram de livre nomeação e exoneração. O 

Presidente da República passou a ter responsabilidade perante a Câmara 

dos Deputados – superação da irresponsabilidade estatal, vigente no 

sistema anterior. 

 

Houve previsão de intervenção federal nos Estados-membros e de 

estado de sítio.  

 

O Poder Executivo Estadual era formado por “governadores” ou 

“presidentes”. Em virtude do federalismo, a Constituição de 1891 nos 

apresentou pela primeira vez o que chamamos da doutrina de Poder 

Constituinte Decorrente – cada Estado seria regido pela sua própria 

Constituição e pelas leis que adotasse. 

 

 

Houve um fortalecimento do Poder Judiciário, que passou a contar 

com um Poder Judiciário da União – formado por STF, Tribunais Federais e 

Juízes Federais distribuídos pelo país. A Justiça Estadual era composta por 
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tribunais e Juízes. Houve previsão constitucional de vitaliciedade e 

irredutibilidade de vencimentos para os Juízes Federais.  

 

Houve a primeira referência ao MP. No art. 58, §2º, mencionava-se: 

“o Presidente da República designará, dentre os membros do Supremo 

Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se 

definirão em lei”. 

 

Quanto à “alterabilidade”, a constituição passou a ser classificada 

como rígida, estabelecendo um processo mais dificultoso de alteração da 

constituição, e o estabelecimento das primeiras cláusulas pétreas: forma 

republicana de governo, forma federativa de Estado e igualdade de 

representação dos Estados no Senado.  

 

Foi instituído o controle de constitucionalidade de leis, nos 

moldes norte-americanos – controle difuso-concreto. 

 

Em relação aos direitos individuais, houve prevalência das 

clássicas liberdades privadas, civis e políticas. Extinguiu-se a pena de 

banimento e a pena de morte, salvo em tempo de guerra. O habeas corpus 

recebeu o status constitucional.  

 

3.5.3. Constituição de 1934 

 

A Constituição de 1934 surgiu após a revolução de 1930, que acabou 

com a República Velha e alçou Getúlio Vargas ao poder, não obstante a 

derrota nas eleições. Até 1934, Getúlio ficou a frente do Governo Provisório, 

que exercia as funções do Poder Executivo e do Legislativo, até a edição da 

constituição. Os doutrinadores asseveram que a Revolução 

Constitucionalista de 1932 foi um fator catalisador para a Constituição de 

1934. 

 

A crise econômica de 1929 e os diversos movimentos por melhores 

condições de trabalho, sem dúvida, influenciaram na Constituição de 1934, 

que sofreu influência da Constituição Alemã de Weimar, de 1919, e trazia, 

em evidência, os direitos humanos de 2ª geração, ou dimensão, e a 

perspectiva de um Estado Social de Direito. 

 

Foi uma Constituição que teve curtíssima duração, pois foi abolida 

em seguida pelo Golpe de 1937.  
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Manteve-se a forma de governo republicana e a forma federativa 

de Estado, além do sistema de governo presidencialista. Também se 

manteve o Estado laico (ou não confessional). Manteve-se a teoria 

tripartida de Montesquieu. 

 

Criou-se o chamado federalismo cooperativo. Além de 

competências privativas e remanescentes entre os entes, também havia as 

competências concorrentes entre a União e os Estados.   

 

O Poder Legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados, com a 

colaboração do Senado Federal. Rompe-se o bicameralismo rígido e se 

estabelece um bicameralismo desigual – também chamado de 

unicameralismo imperfeito. O Senado Federal era mero colaborador da 

Câmara dos Deputados. 

 

A Câmara dos Deputados era composta de Deputados eleitos 

mediante sistema eleitoral proporcional e sufrágio universal, para o 

prazo de 4 anos,  e de representantes eleitos pelas organizações 

profissionais na forma que a lei indicasse – lavoura e agropecuária, 

indústria, comércio e transportes; profissionais liberis e funcionários 

públicos (representação corporativa de influência fascista). 

 

O Senado Federal era composto por dois representantes de cada 

Estado e do Distrito Federal, eleitos mediante o sufrágio universal, para o 

mandato de 8 anos, renovando-se, pela metade, a cada quatro anos. 

Conforme ressalta LENZA, ao Senado cabia “a incumbência de promover a 

coordenação dos Poderes federais entre si, manter a continuidade 

administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura das leis e 

praticar os demais atos de sua competência”.  

 

O Poder Executivo era exercido pelo Presidente da República, eleito 

pelo sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos para mandato de 4 

anos. Os Ministros de Estados passaram a ter responsabilidade pessoal e 

solidária com o Presidente. Foi suprimida a figura do Vice-Presidente. 

 

O Poder Judiciário era formado pela Corte Suprema, Juízes e 

Tribunais Federais, Juízes e Tribunais Militares e pelos Juízes e Tribunais 

Eleitorais, que foram positivados na constituição após a criação dois anos 

antes, ainda sob a égide do Governo Provisório. Houve a estipulação da 
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tríplice garantia dos Magistrados (vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos). 

 

A Constituição fez referência ao Ministério Público enquanto 

instituição, pela primeira vez, definindo-o como órgão de cooperação nas 

atividades do governo. O Tribunal de Contas também foi definido desta 

forma.  

 

A Constituição permaneceu sendo rígida, quanto à alterabilidade.  

 

O controle de constitucionalidade difuso-concreto foi mantido.  

 

Surgiu a cláusula de reserva de plenário e a competência do 

Senado para suspender a execução das normas declaradas 

inconstitucionais pelo Poder Judiciário. 

 

Em relação aos direitos, destaca-se a constitucionalização do voto 

feminino, recebendo igual valor ao do masculino. Outra inovação foi a 

constitucionalização do voto secreto.  

 

Ademais, houve um grande número de inovações, na medida em 

que inaugura o Constitucionalismo Social do Brasil. Instituiu-se o mandado 

de segurança, a ação popular, a direito de propriedade não poderia ser 

exercido contra o interesse social ou coletivo – apesar de não utilizar o 

termo função social da propriedade, a ideia era a mesma. Surgiram títulos 

próprios com os direitos sociais, direitos econômicos, direitos da 

família, educação e cultura.  

 

3.5.4. Constituição de 1937 

 

A Constituição de 1937 foi elaborada com ideais autoritários e 

fascistas para servir de fundamento ao golpe de Estado de Getúlio Vargas 

(“Estado Novo”).  

 

Manteve a forma federativa de Estado e a forma republicana de 

governo, mas o federalismo era apenas de cunho nominal, devido ao 

extremo autoritarismo e centralização do poder existente na constituição. A 

repartição de competências entre os entes não saiu do papel, prevalecendo, 

na prática, um Estado Unitário, sobretudo após a nomeação de interventores 

pelo Presidente da República.  
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Dissolveu o Poder Legislativo da União, dos Estados e dos 

Municípios. Determinou que o Legislativo seria exercido pelo Parlamento 

Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do 

Presidente da República. Enquanto não se reunisse o Parlamento nacional, o 

Presidente tinha o poder de expedir decreto-leis. Na prática, o Legislativo 

nunca chegou a se instalar.  

 

No Poder Executivo, o Presidente era escolhido em eleições 

indiretas para um mandato de 6 (seis) anos, e, como autoridade suprema do 

Estado, possuía diversas prerrogativas, como: indicar um dos candidatos e 

Presidente da República; dissolver a Câmara dos Deputados em 

determinadas hipóteses; nomear os Ministros de Estado e os membros do 

Conselho Federal; confirmar o mandato dos Governadores, e, se não o 

fizesse, nomear interventor; adiar, prorrogar e convocar o parlamento.  

 

Uma delas chamava atenção e tem caído em prova: o Presidente 

podia, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, submeter a 

norma novamente ao parlamento. Se o Parlamento confirmasse a norma por 

2/3 dos membros de cada uma das casas, restaria sem efeito a declaração de 

constitucionalidade. 

 

Havia um catálogo de direitos fundamentais, mas não havia 

previsão de mandado de segurança e da ação popular. Os direitos 

trabalhistas foram objeto da Constituição de 1937, mas havia proibição de 

direito de greve e lock out. Também há referência a família, educação cultura 

e ordem econômica.  

 

No âmbito dos Estados, os Governadores confirmados ou os 

Interventores deveriam outorgar a Constituição Estadual.  

Foram designados como órgãos do Poder Judiciário o STF, Juízes e 

Tribunais dos Estados, do DF e dos Territórios, Juízes e Tribunais Militares. 

A Justiça do Trabalho, embora prevista, estava fora do Poder Judiciário.  

 

3.5.5. Constituição de 1946 

 

A Constituição de 1946 surgiu a partir de um movimento de 

redemocratização do pós-guerra.  
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Manteve a forma de governo republicana e a forma de Estado 

federativa. Estabeleceu-se competências enumeradas para a União e 

residual para os Estados, bem como competências concorrentes, em que 

o Estado poderia legislar de forma complementar ou supletiva no que tange 

a normas da União. 

 

Volta do bicameralismo federativo. Deputados eleitos pelo 

sistema proporcional, para um mandato de 04 anos. O número de Deputados 

seria proporcional a população. Senadores teriam mandato de 8 anos, 

renováveis com a alternância de 1/3 e 2/3 das vagas. O Vice-Presidente da 

República exerceria as funções de Presidente do Senado, porém só teria 

voto de qualidade. Câmara e Senado poderiam instalar Comissões de 

Inquérito para apurar fato determinado, sempre que o requeresse um terço 

de seus membros.  

 

Houve um prestígio para o municipalismo, especialmente quanto à 

repartição de receita tributária.  

 

Poder Executivo continuou com o sistema presidencialista e 

retornou a figura do Vice-Presidente – extinta nas duas últimas 

Constituições. Mandato de 5 anos e eleição direta. Era proibida a reeleição 

para o período imediatamente subsequente. Havia previsão de 

procedimento para apuração de crimes comuns e de responsabilidade do 

Presidente da República.  

 

O Poder Judiciário era exercido pelo STF, TFR (Tribunal Federal de 

Recursos), Juiz e Tribunais Militares, Juízes e Tribunais Eleitorais e Juízes e 

Tribunais do Trabalho – que pela primeira vez integravam o Poder 

Judiciário. Voltou-se a prever a tríplice garantia dos Magistrados e passou-

se a prever vedações, como exercer outra função pública, salvo o magistério; 

receber, a qualquer pretexto, porcentagens nas causas sujeitas a seu 

despacho e julgamento; exercer atividade político partidária.  

 

O controle difuso de constitucionalidade foi mantido e 

novamente foi previsto possibilidade de suspensão, pelo Senado, de lei ou 

decreto declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF.  

 

Garantiu-se direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos 

econômicos, direitos da família, educação e cultura. Os direitos trabalhistas 

continuaram a ser garantidos constitucionalmente, com destaque para a 
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inovação do direito de participação nos lucros e direito de greve. O 

mandado de segurança retornou a ordem constitucional. 

 

A Constituição era rígida. Durante um breve período, vigorou o 

sistema parlamentarista. 

 

3.5.6. Constituição de 1967 

 

Constituição outorgada pelo Golpe Militar de 1964. Manteve-se a 

forma de governo republicana e a forma federativa de Estado. Todavia, na 

prática houve um golpe ao federalismo, que se aproximava mais de um 

Estado Unitário. Havia uma enorme concentração de competência para a 

União em detrimento dos Estados. Aos Municípios foi dada autonomia 

(art. 16), mas esta foi extremamente relativizada. Além disso, na 

perspectiva tributária a repartição concentrou recursos na União, deixando 

os Estados e Municípios em dependência financeira.  

 

A teoria tripartida de Montesquieu foi mantida. O Poder Legislativo 

era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara 

com representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, pelo voto 

direto e secreto, para mandato de 4 anos. Senado composto por 

representantes do Estado, para mandato de 8 anos.  

 

O Poder Executivo seria exercido pelo Presidente, com o auxílio dos 

Ministros. O Presidente seria eleito por um Colégio Eleitoral, em sessão 

pública e mediante voto nominal. A eleição era indireta. O Executivo estava 

extremamente fortalecido e passou a poder editar decretos-leis. 

 

O Poder Judiciário também era composto por STF, TFR (Tribunal 

Federal de Recursos) e Juízes Federais (reapareceu a Justiça Federal de 1ª 

Instância), Juiz e Tribunais Militares, Juízes e Tribunais Eleitorais e Juízes e 

Tribunais do Trabalho. A tríplice garantia foi mantida. O controle concreto-

difuso foi mantido, e, a partir da EC nº. 16/65, surgiu o controle 

concentrado-abstrato, através da previsão de ADI.  

 

Também houve previsão de direitos e garantias individuais, 

previsões sobre ordem econômica e social e sobre família, educação e 

cultura. 
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Todavia, esta Constituição teve vida curta. Já em 1968, o AI nº. 5 

estabelecia uma grande quantidade de poderes discricionários ao Presidente 

da República. Este não tardou em editar o Ato Complementar nº. 38, que 

decretou o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

da Câmara dos Vereadores, que só poderiam funcionar quando houve 

convocação do Presidente. Permitiu-se a cassação de mandatos de 

parlamentares, além da autorização para que o Presidente 

suspendesse direito de reunião, de associação e instituísse a censura 

(que foi inserida dentre as atribuições da Polícia Federal). Ministros do STF 

foram cassados. Ficou claro que o Governo Militar só seguiria a Constituição 

quando, e como, lhe conviesse.  

 

2.5.7. EC nº. 1, de 17/10/1969 (“Constituição de 1969”) 

 

Para a corrente majoritária (José Afonso da Silva), trata-se de uma 

nova Constituição. Foi outorgada pela junta militar que governava o país, já 

que o Presidente Costa e Silva estava impossibilitado de governar por sérios 

problemas de saúde. 

 

Além de constitucionalizar todos os Atos 

Institucionais, a nova ordem 

constitucional promoveu: 

a) redução do número de Deputados 

Federais e relativização da imunidade 

material; 

b) mudança da denominação 

(Constituição do Brasil para Constituição 

da República Federativa do Brasil); 

c) rejeição do decreto-lei não implicava 

nulidade dos atos praticados durante 

sua vigência; 

d) alteração do mandato do Presidente 

para 5 anos (e posteriormente para 6, com 

a EC n. 8); 

e) Presidência do Congresso Nacional 

passou a ser exercida pelo Presidente do 

Senado (e não mais pelo Vice-Presidente); 

f) retrocessos nos direitos 

fundamentais;  
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g) dificultado o processo de reforma 

Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA CORRELATA 
 
 
 

Didática do curso: 
“Aproveitando que nosso tema da apostila de hoje teve uma abordagem que 
prescinde de análise jurisprudencial, separamos para você a leitura das súmulas 
vigentes da disciplina de Direito Constitucional (que servirá de “norte” para o 
desenrolar dos 50 dias de revisão).  
 
Não se preocupe em decorá-las, pois elas serão tratadas de forma aplicada aos 
temas.  

 
 

ORIGEM: STF 

Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal 
que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área.  

Súmula vinculante 10-STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a 
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua 
incidência no todo ou em parte.  

Súmula vinculante 3-STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, 
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão.  

Súmula 642-STF: Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito 
Federal derivada da sua competência legislativa municipal.  

Súmula 4-STF: Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado 
Ministro de Estado.  

Súmula vinculante 1-STF: Ofende a garantia constitucional do ato jurídico 
perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, 
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desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante do termo de adesão 
instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.  

Súmula 654-STF: A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, 
da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha 
editado. 

Súmula vinculante 25-STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer 
que seja a modalidade do depósito.  

Súmula vinculante 18-STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no 
curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da 
Constituição Federal.  

Súmula 614-STF: Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para 
propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.  

Súmula vinculante 2-STF: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou 
distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e 
loterias. 

Súmula Vinculante 46-STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da 
competência legislativa privativa da União.  

Súmula 722-STF: São da competência legislativa da União a definição dos crimes 
de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e 
julgamento.  

Súmula Vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre 
vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal. 

Súmula 647-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos 
membros das polícias civil e militar do Distrito Federal.  

Súmula Vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial.  

Súmula 645-STF: É competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial.  

Súmula 419-STF: Os municípios tem competência para regular o horário do 
comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.  

Súmula 245-STF: A imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa 
prerrogativa.  

Súmula 397-STF: O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, 
consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do 
inquérito.  
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Súmula vinculante 54-STF: A medida provisória não apreciada pelo congresso 
nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu 
prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.  

Súmula 653-STF: No Tribunal de Contas estadual, composto por sete 
conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo 
Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e 
outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.  

Súmula 6-STF: A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, 
ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes 
de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário. 

Súmula 628-STF: Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da 
composição de tribunal é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de 
concorrente.  

Súmula 627-STF: No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da 
competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, 
ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do 
procedimento.  

Súmula 46-STF: Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de 
vitaliciedade do serventuário.  

Súmula 649-STF: É inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão 
de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes 
de outros Poderes ou entidades.  

Súmula 731-STF: Para fim de competência originária do Supremo Tribunal 
Federal, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face da 
LOMAN, os juízes têm direito à licença-prêmio. 

Súmula 40-STF: A elevação da entrância da comarca não promove 
automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma 
comarca.  

Súmula 643-STF: O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil 
pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.  

Súmula 701-STF: No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público 
contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como 
litisconsorte passivo.  

Súmula 646-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área.  

Súmula 496-STF: São válidos, porque salvaguardados pelas disposições 
constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis 
expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967.  
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ORIGEM: STJ 

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em 
curso para agravar a pena-base. 

Súmula 421-STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública 
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.  

Súmula 234-STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase 
investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o 
oferecimento da denúncia.  

Súmula 116-STJ: A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro 
para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça.  

Súmula 2-STJ: Não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") se não houve 
recusa de informações por parte da autoridade administrativa.  

Súmula 280-STJ: O art. 35 do Decreto-Lei n° 7.661, de 1945, que estabelece a 
prisão administrativa, foi revogado pelos incisos LXI e LXVII do art. 5° da 
Constituição Federal de 1988.  

Súmula 419-STJ: Descabe a prisão civil do depositário infiel.  

Súmula 19-STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da 
competência da União. 

Súmula 99-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo 
em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.  

Súmula 189-STJ: É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas 
execuções fiscais.  

Súmula 226-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de 
acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado.  

Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil 
pública em defesa do patrimônio público. 

 


