
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreira Advocacia Pública   
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO DIA CONTROLE DO ALUNO 

DOUTRINA 

 

Direito constitucional: Conceito, 

natureza, objeto e fontes. 

Constitucionalismo e 

neoconstitucionalismo. Constituição: 

Conceito, elementos e concepções. 
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Dizer o Direito.  
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Cargo: selecionar o cargo de interesse e 

adicionar outros cargos de alta 

performance, caso sinta necessidade.  
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MATERIAL DIDÁTICO  
 
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”. (BULOS apud BERNARDES E FERREIRA, 2015, pág. 64). 

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. 

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. 

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 
 
De início, cumpre salientar, que o professor Pedro Lenza (2016), citando o professor 

Canotilho, define o constitucionalismo como uma “teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do 

governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade”.  

Nesse contexto, pode-se dizer que, em linhas gerais, o constitucionalismo parte da ideia de 

que todo Estado deve possuir uma Constituição e avança no sentido de que os textos constitucionais 

devem conter regras de limitação do poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais, 

inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer seus interesses na condução do Estado.  

 



 
 

 

 

Entendido esse conceito inicial, passaremos a uma breve análise da evolução histórica desse 

movimento constitucional até os dias atuais.  

 

2.1. CONSTITUCIONALISMO ANTIGO 
 
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 

 
Grécia: A Grécia viveu, por dois séculos, um “Estado político plenamente constitucional” 

(Karl 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. 

Roma: Durante o período republicano, Roma apresentava uma estrutura política complexa, 

prevendo sistema de freios e contrapesos, através de um colegiado 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 (FERNANDES, 2016). 

  

2.1.3. TERCEIRA FASE: IDADE MÉDIA 

 

 



 
 

 

 

O documento que mais se notabilizou o constitucionalismo na Idade Média 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). 

 

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 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 1789. Ambas trabalhavam com a consagração dos direitos fundamentais de primeira 

geração e a ideia de limitação de poder, concretizando uma contraposição ao absolutismo reinante, 

por meio do qual se elegeu o povo como o titular legítimo do poder. 

Pode-se destacar, segundo Lenza (2016), nesse primeiro momento, na concepção do 

constitucionalismo liberal, marcado pelo liberalismo clássico, os seguintes valores: individualismo, 

absenteísmo estatal, valorização da propriedade privada e proteção do indivíduo. Essa perspectiva 

influenciou profundamente as Constituições brasileiras de 1824 e 1891, como veremos adiante.  

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, sendo mutuamente influenciado pelo sistema americano.  

Como principais contribuições que o movimento deixou, além da 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; 

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.  

O sistema francês foi inteiramente construído para resguardar a supremacia do legislativo, que 

representava a “soberania popular” e o rompimento com o sistema absolutista. Segundo Ingo Sarlet 

(2017), 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.  

 
 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 
 
VUNESP – 2018 – TJ-MT – Juiz Substituto. Assinale a alternativa correta a respeito da Constituição 

e do Constitucionalismo. 

a) Nos Estados Unidos, diferentemente da França, a constituição americana deu pouca relevância 

ao papel do juiz, dada a aversão à sua figura pelos revolucionários, reduzindo a função do Judiciário 

a mero emissor da voz da lei. 



 
 

 

 

b) A Constituição francesa de 1791 construiu um sistema fundado na supremacia do legislativo, 

restando ao executivo a função de dispor dos meios aptos à aplicação da lei. 

c) O modelo de constitucionalismo praticado no mundo contemporâneo segue, nas suas linhas 

gerais, o padrão que foi estabelecido pela Constituição francesa de 1791, especialmente no que diz 

respeito à função do Judiciário. 

d) A Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791 são os dois marcos 

mais importantes do Neoconstitucionalismo. 

e) Influenciada pela revolução francesa e pelas revoluções americanas, a Constituição brasileira de 

1824 continha importante rol de direitos civis e políticos, tendo adotado a separação tripartite de 

Montesquieu na divisão e no exercício do poder político. 

 
                                                                                                                                                        Gabarito B. 

 

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 a definição de neoconstitucionalismo, pode-se 

dizer, em linhas gerais, que se trata de um fenômeno que teve seu alicerce após a Segunda Guerra 

Mundial, com a consagração do Estado 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 os 

direitos fundamentais. 



 
 

 

 

Nesse contexto, visa-se não apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder 

político, mas, acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter 

meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo diante da expectativa de 

concretização dos direitos fundamentais.  

Dentre as principais características que convergem entre a doutrina, podem ser 

mencionadas: a) positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais; b) 

onipresença dos princípios e das regras; c) inovações hermenêuticas; d) densificação da força 

normativa do Estado; e) desenvolvimento da justiça distributiva. 

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, 2019):  

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 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 de 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 

fundamentais, pontes necessárias entre as duas esferas.  

 

2.5. OUTROS CONCEITOS 
 
2.5.1. TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL (BULOS) 
 

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). Assim, a ideia de totalitarismo constitucional se pauta 

primordialmente no aspecto social dos textos constitucionais, realçando o compromisso do Estado 

na realização de metas, programas e políticas traçados pelo governo. 

 

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 apud BERNARDES e FERREIRA, 2019).  



 
 

 

 

2.5.3. PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL (HARBERMAS) 

 

Funda-se na “identidade política coletiva” e na perspectiva universalista de estado 

democrático de direito. Abandona-se a ideia de nacionalismo, ligado a aspectos éticos e culturais, 

para se adotar um patriotismo cultural, dotado de potencial inclusivo, cujo conceito propugna a 

união entre cidadãos de diferentes culturas e étnicas, através do respeito aos valores plurais do 

estado democrático de direito. 

 

2.4.4. CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA (ANDINO OU INDÍGENA) 

 

Outro conceito que tem aparecido nas provas de concurso, “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). 

Desta forma, o constitucionalismo pluralista promove uma ruptura com as tradicionais bases 

do constitucionalismo clássico e neoconstitucionalismo de matriz europeia, fundamentando-se no 

fato de que, os Estados nacionais modernos foram criados a partir da lógica da homogeneização e 

uniformidade, negando, assim, a diversidade que lhes é própria.  

Nesse sentido, observa-se que as identidades são sufocadas com a uniformização, as 

diferenças rejeitadas, e os demais Estados são artificialmente conformados ao padrão europeu de 

Estado nacional.  

Esse modelo tradicional passa a ser questionado pelo novo constitucionalismo da América 

Latina, que busca o respeito às singularidades, com ênfase no reconhecimento da diversidade, 

como, por exemplo, com a participação dos vários grupos e comunidades em todos os poderes. 

Nesse contexto, há uma ruptura paradigmática com institutos como:  

a) Colonialismo: que reconhece o indígena como ser inferior, propondo uma descolonização 

epistemológica para que os sujeitos marginalizados possam construir uma nova 

percepção de si mesmos. 

 



 
 

 

 

b) Constitucionalismo liberal: que constrói o Estado a partir da noção de monismo jurídico, 

ou seja, a existência de um único sistema jurídico dentro do Estado, sobressaindo-se um 

regramento geral para todos (apesar deste modelo prever a concretização de direitos, a 

ideia de pluralismo jurídico ainda não é admitida). 

c)  Constitucionalismo social-integracionista: marcado pela Constituição do México de 

1917 e a de Weimar de 1919, em que há o reconhecimento de direitos sociais e sujeitos 

coletivos, com a ampliação das bases de cidadania. Contudo, é o Estado que define o 

modelo de integração dos índios com o Estado e o mercado, não havendo, dessa forma, 

rompimento da ideia de monismo jurídico.  

O constitucionalismo pluralista, isto posto, passa a ser reconhecido por 3 ciclos marcantes e 

que ensejam importantes reformas constitucionais nos países latino-americanos, evidenciando-se 

os novos atores sociais nos processos decisórios:  

1) ciclo multicultural (1982-1988): marcado pela introdução do direito — individual e 

coletivo — à identidade cultural, junto com a inclusão de direitos indígenas específicos. 

2) ciclo pluricultural (1989-2005): ciclo que afirma o direito (individual e coletivo) à 

identidade e diversidade cultural, já introduzido no primeiro ciclo, mas desenvolve mais o conceito 

de ‘nação multiétnica’ e ‘estado pluricultural’, qualificando a natureza da população e avançando 

rumo ao caráter do Estado. Também reconhece o pluralismo jurídico, assim como novos direitos 

indígenas e de afrodescendentes. 

3) ciclo plurinacional (2006-2009): neste ciclo os povos indígenas demandam que sejam 

reconhecidos não apenas como ‘culturas diversas’, mas como nações originárias ou sujeitos 

políticos coletivos com direito a participar nos novos pactos do Estado, que se configurariam, assim, 

como Estados plurinacionais. E, além disso, reclamam, ao Estado, direitos sociais e um papel frente 

às transnacionais e poderes materiais tradicionais. 

 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 
 
FCC - 2019 - DPE-SP - Defensor Público. O mais recente Constitucionalismo Latino-Americano 

propõe o desafio de construir novas teorias a partir do Sul, recuperando saberes, memórias, 

experiências e identidades, historicamente tornados invisíveis no processo de colonização 

traduzido pela expropriação, opressão e pelo eurocentrismo na cultura jurídica. Expressa esse 

Constitucionalismo 

 



 
 

 

 

a) o pluralismo e a diversidade cultural, que se convertem em princípios constitucionais e permitem 

o reconhecimento da autoridade dos povos indígenas para resolver conflitos de acordo com suas 

próprias normas, como ocorre especialmente no Equador, Colômbia e na Argentina. 

b) a constituição de Estados Plurinacionais que reconhecem a diversidade cultural e étnica, 

inclusive a jurisdição das comunidades indígenas, como ocorre na Argentina e Chile. 

c) a proposta da descolonização epistemológica e o desenvolvimento de uma epistemologia do Sul 

na qual os sujeitos marginalizados e subalternizados constroem uma nova percepção de si mesmos 

descolonizadora. 

d) o reconhecimento do multiculturalismo, porém sem reconhecimento da plurinacionalidade pela 

presença das nações indígenas. 

e) a plurinacionalidade pela via dos direitos como faz a Constituição da Venezuela com os “direitos 

do bom viver”, como os direitos à água e alimentação e com os “direitos da natureza” contemplando 

a Pacha Mama. 

 

                                                                                                                                                        Gabarito C. 

 
2.5.6. CONSTITUCIONALISMO DO FUTURO (JOSÉ ROBERTO DROMI) 

 
Esse conceito traz a perspectiva do que se pode esperar do constitucionalismo daqui para 

frente. Segundo o autor, o futuro do constitucionalismo “deve estar influenciado até identificar-se 

com a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a 

universalidade. Assim, terá de consolidar os chamados direitos humanos de terceira dimensão, 

incorporando à ideia de constitucionalismo social os valores do constitucionalismo fraternal e de 

solidariedade, avançando e estabelecendo um equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e 

alguns excessos do contemporâneo”. 

 

Trata-se da Constituição do “por vir”, que, segundo o autor, deve incorporar os seguintes 

valores:  

Verdade: a Constituição não pode mais gerar falsas expectativas; o constituinte só poderá 

“prometer” o que for viável cumprir, devendo ser transparente e ético; 

Solidariedade: trata-se de nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos 

povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social; 

Consenso: a Constituição do futuro deverá ser fruto de consenso democrático; 



 
 

 

 

Continuidade: ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta os 

avanços já conquistados; 

Participação: refere-se à efetiva participação dos “corpos intermediários da sociedade”, 

consagrando-se a noção de democracia participativa e de Estado de Direito Democrático; 

Integração: trata-se da previsão de órgãos supranacionais para a implementação de uma 

integração espiritual, moral, ética e institucional entre os povos; 

Universalização: refere-se à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas 

Constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira 

universal e afastando, assim, qualquer forma de desumanização. 

 
2.5.7. SUBSTANCIALIMO E PROCEDIMENTALISMO 
 

Esses dois conceitos de constitucionalismo têm sido bastante explorados em provas de 

concurso. O papel do Poder Judiciário no constitucionalismo contemporâneo está no cerne destas 

correntes, como veremos a seguir. 

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. Segundo o doutrinador, 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 do 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 

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. 

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. Entendem que a 

atividade jurisdicional deve ser 

mais cautelosa. 

RONALD DWORKIN JÜRGEN HABERMAS 

 
 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 
 

FCC – 2018 – DPE-AM – Defensor Público. Sobre o controle de políticas públicas pelo Poder 

Judiciário, é correto afirmar que a base teórica que privilegia os princípios, tornando o juiz um 

agente das transformações sociais, atuando não só na verificação da constitucionalidade da lei 

formal, mas também na observação das questões materiais relativas às próprias políticas, é 

conhecida como 

a) participação popular. 

b) procedimentalismo. 

c) separação dos Poderes. 

d) judicialismo. 



 
 

 

 

e) substancialismo. 

 
                                                                                                                                                       Gabarito E. 

 

3. CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, ELEMENTOS E CONCEPÇÕES  
 

3.1. CONCEITO  
 
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 (FERNANDES, 2016). 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.  

 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 
 
VUNESP – 2019 – Prefeitura de Francisco Morato – SP – Procurador. Para a doutrina, a 

Constituição Ideal é 

a) não escrita, buscando normatizar, juridicizar as forças sociais, e, a partir daí, integrá-las a um 

plano superior de ação do Estado e da própria sociedade. 

b) não escrita, desde que seja prioridade o tratamento constitucional das normas e princípios de 

organização e funcionamento do Estado. 

c) escrita, contendo o somatório de forças religiosas, políticas, econômicas, militares e culturais 

atuantes em determinada sociedade. 

d) escrita, abrangendo determinados valores, determinados princípios políticos, ideológicos ou 

institucionais. 

e) escrita, contemplando e especificando o princípio da divisão de poderes e consagrando um 

regime de garantias de liberdade e direitos individuais. 

 
                                                                                                                                                        Gabarito E. 

 
3.2. ELEMENTOS 



 
 

 

 
 

Apesar da Constituição ser considerada um todo orgânico e sistematizado, ela é dividida em 

títulos, capítulos e seções cujos conteúdos têm origens e finalidades diversas. Por isso, interessa o 

estudo dos elementos da Constituição. A esse respeito, notável é a classificação proposta por José 

Afonso da Silva, que dividiu a Constituição em cinco categorias de elementos:  

a) Elementos orgânicos: compõem-se de normas que regulam a estrutura do Estado e do 

Poder, como as normas que tratam sobre as forças armadas e segurança pública, organização do 

Estado, organização dos Poderes, tributação e orçamento. 

b) Elementos limitativos: caracterizado pelas normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais, que limitam a atuação dos poderes estatais, como por exemplo os Direitos e 

Garantias Fundamentais (excetuando os Direitos Sociais que são definidos como elementos 

socioideológicos). 

c) Elementos socioideológicos: composto por normas que consagram a ordem econômico-

financeira e a ordem social, revelando o compromisso da Constituição entre o Estado individualista 

e o Estado social, intervencionista. Como por exemplos, as normas que tratam dos direitos sociais, 

da ordem econômica e financeira e da ordem social. 

d) Elementos de estabilização constitucional: compõem-se de normas destinadas a 

solução de conflitos constitucionais (como as normas referentes a intervenção, art. 34 a 36 da CF), 

defesa da Constituição Federal (normas ligadas ao controle concentrado de constitucionalidade, art. 

102 e 103 da CF), defesa do Estado e das instituições democráticas (normas que tratam do estado 

de defesa e estado de sítio, por exemplo), bem como as normas que estabelecem as regras de 

alteração da constituição (como o processo de emenda à Constituição do art. 60 da CF). 

e) Elementos formais de aplicabilidade: são as normas que estabelecem regras de 

aplicação da constituição, como o art. 5º, §1º da CF (que fala que que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata), Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e o Preâmbulo.  

 

3.3. CONCEPÇÕES 

 

Existem várias concepções a serem tomadas para definir o termo “Constituição”. Vejamos as 

principais delas: 

 



 
 

 

 

3.3.1. Concepção Sociológica (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. 

3.3.2. Concepção Política (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”.  

3.3.3.  Concepção Jurídica (Hans Kelsen): a constituição é compreendida a partir de uma 

perspectiva estritamente formal, apresentando-se como norma jurídica fundamental do Estado. A 

constituição é, então, considerada norma pura, puro dever-ser. Para Kelsen, a 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, regulando a criação das outras normas do ordenamento.  

Nesse sentido, Kelsen identifica um verdadeiro escalonamento entre as normas, em que uma 

constitui o fundamento de validade de outra, numa verticalidade hierárquica. A norma de 

hierarquia inferior busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta, na seguinte, até 

chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema. 

A Constituição, por sua vez, tem o seu fundamento de validade na norma hipotética 

fundamental, situada no plano lógico, e não no jurídico. 

2.3.4.  Concepção Culturalista (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.  

Conclui o professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de uma 

Constituição Total, de modo que, apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, 

sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. 

 



 
 

 

 
APROFUNDANDO NA DOUTRINA:  

 
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 

SOCIOLÓGICA 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”.  

 

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 

HANS KELSEN 



 
 

 

transcendental da validade da 

constituição jurídico positiva.  

Jurídico-positivo: norma positiva 

suprema do ordenamento.  

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 

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. A CONSTITUIÇÃO E O SEU PAPEL 

 
Alguns autores propõem a análise do papel da Constituição no ordenamento jurídico em sua 

relação com a atividade legislativa ordinária, analisando a capacidade de conformação atribuída ao 

legislador, aos cidadãos e à autonomia privada. Importante analisar, desta forma, as seguintes 

propostas: 

a) Constituição-lei (Virgílio Afonso da Silva): parte do pressuposto que constituição é um 

conjunto de normas como qualquer outro, sem supremacia sobre as demais leis. Assim, pouco se 

distingue da legislação ordinária. As normas constitucionais seriam apenas uma diretriz para a 

atuação legislativa. Não se coaduna com as constituições formais e rígidas, como a brasileira. 

b) Constituição-fundamento ou Constituição-total (Virgílio Afonso Da Silva): Marcada 

pela onipresença (ubiquidade) da Constituição, inclusive em relação aos cidadãos e a autonomia 

privada, a Constituição-total é o fundamento não só das atividades relacionadas ao Estado, mas de 

toda a vida social. O espaço de liberdade deixado ao legislador é bastante restrito, cabendo-lhe 

apenas interpretar e dar efetividade às normas constitucionais. Nesse sentido, Virgílio Afonso da  



 
 

 

 

Silva identifica uma aproximação entre a Constituição dirigente e esse descrito sentido de 

Constituição-fundamento ou total. 

c) Constituição-moldura (Virgílio Afonso Da Silva): é uma proposta intermediária entre 

os dois conceitos trazidos acima. A Constituição representa mero limite à atuação legislativa. Atua 

como uma espécie de moldura, dentro da qual o legislador pode atuar, preenchendo-a conforme a 

oportunidade política. Cabe à jurisdição constitucional a tarefa de controlar se o legislador agiu 

dentro da moldura. 

d) Constituição dúctil (Gustavo Zagrebelsky): para o jurista italiano, a Constituição dúctil 

(maleável ou suave) deve acompanhar a perda do centro ordenador do Estado para refletir o 

pluralismo social, político e econômico. Assim, segundo o autor, a uma Constituição caberá a tarefa 

básica de assegurar apenas as condições possibilitadoras de uma vida em comum, mas já não lhe 

pertence realizar diretamente um projeto predeterminado dessa vida comunitária. 

 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 

 
CESPE – 2019 – TJ-BA – Juiz de Direito Substituto. A concepção que compreende o texto da 

Constituição como não acabado nem findo, mas como um conjunto de materiais de construção a 

partir dos quais a política constitucional viabiliza a realização de princípios e valores da vida 

comunitária de uma sociedade plural, caracteriza o conceito de Constituição 

a) em branco. 

b) semântica. 

c) simbólica. 

d) dúctil. 

e) dirigente. 

 
                                                                                                                                                     Gabarito D. 

 
3.5. OUTROS CONCEITOS 
 
3.5.1. CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA (MARCELO NEVES) 
 

Segundo essa abordagem, a Constituição de 1988, com suas promessas de mudança social e 

de tutela de interesses populares, tem valor tão somente simbólico. 

O professor aborda a questão da discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e 

a insuficiente concretização jurídica de diplomas constitucionais. Para tanto, o autor define, em  



 
 

 

 

primeiro momento, o que é legislação simbólica, aplicando as mesmas definições para a 

Constituição simbólica, concluindo-se que, nesse tipo de legislação há um predomínio, e até mesmo  

uma hipertrofia, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto (as leis), em 

detrimento da sua função jurídico-instrumental.  

Nesse contexto, Marcelo Neves descreve os tipos de legislação simbólica que podem ser 

encontradas com conteúdo diversos, quais sejam: 

a) Confirmar valores sociais: ocorre nos casos em que o legislador assume certo 

posicionamento em relação a algum conflito social e, ao ter esse posicionamento consagrado pela 

atividade legiferante, essa “vitória legislativa” se caracteriza como verdadeira superioridade da 

concepção valorativa, sendo secundária a eficácia normativa da lei.  O professor traz como exemplo 

clássico a lei seca nos Estados Unidos, uma vez que, segundo ele, no caso, os defensores da proibição 

de consumo de bebidas alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas 

sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindo-se a respectiva legislação como símbolo 

de status. 

b) Demonstrar a capacidade de ação do Estado (legislação-álibi): além de ter o objetivo 

de confirmar valores de determinados grupos, a legislação simbólica pode ter o objetivo de 

assegurar confiança nos sistemas jurídico e político. Assim, diante de certa insatisfação da 

sociedade, a legislação-álibi aparece como uma resposta pronta e rápida do governo e do Estado, 

dando uma aparente solução para problemas sociais, mesmo que camuflando a realidade. Nesse 

sentido, afirma-se que a legislação-álibi tem o “poder” de introduzir um sentimento de “bem-estar” 

na sociedade, solucionando tensões e servindo à “lealdade das massas”. 

c) Adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios: ainda, de 

acordo com Neves, a legislação simbólica também pode servir para adiar a solução de conflitos 

sociais através de compromissos dilatórios. Nesse caso, utiliza-se do ato legislativo como forma de 

transferência da solução do conflito para um futuro indeterminado. Assim, o ato normativo se funda 

na perspectiva de ineficácia da respectiva lei.  

Cita-se como exemplo a lei norueguesa sobre empregados domésticos de 1948. Através dela, 

os empregados ficaram satisfeitos, pois a lei aparentemente fortalece a proteção social. Por sua vez, 

os empregadores também se satisfazem, já que a lei, como apresentada, não tem perspectiva de 

efetivação, devido à sua “evidente impraticabilidade”.  

Por fim, ressalta-se que Marcelo Neves aponta dois efeitos da constitucionalização simbólica, 

um em sentido negativo, outro em sentido positivo. 



 
 

 

 

Negativamente, o texto constitucional “não é suficientemente concretizado normativo-

juridicamente de forma generalizada”. 

Positivamente, “a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um relevante 

papel político-ideológico”, servindo para encobrir problemas sociais e obstruindo as transformações efetivas 

da sociedade.  

Dessa forma, diz-se que a juridicidade da Constituição fica comprometida pela corrupção da 

normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal-ilegal. As controvérsias 

constitucionais são decididas com base no código do poder. 

 

3.5.3. CONSTITUIÇÃO UBÍQUA (DANIEL SARMENTO)  

 

Parte-se da constatação de que os conflitos forenses e a doutrina jurídica foram 

impregnados pelo direito constitucional. 

A referência a normas e valores constitucionais é um elemento onipresente no direito 

brasileiro pós-1988. Essa “panconstitucionalização” deve-se ao caráter detalhista da 

Constituição, que incorporou uma infinidade de valores substanciais, princípios abstratos e normas 

concretas em seu programa normativo. 

A panconstitucionalização é vista com ressalvas em razão de seus riscos. Em primeiro lugar, 

a vagueza das normas constitucionais e seus conflitos internos ampliam o poder 

discricionário dos tribunais, que podem facilmente abusar de sua posição, invocando norma 

constitucional para fundamentar decisões nos mais variados sentidos. 

Em segundo lugar, as contradições entre valores e princípios colocam em risco a 

estabilidade e a eficácia constitucional, sendo impossível sua implementação no estado atual do 

texto. 

Diagnostica-se, assim, uma patologia constitucional que deve ser enfrentada com duas 

estratégias defensivas da supremacia constitucional. 

Primeiro, mediante reformas que, sem afetar o projeto progressista da Constituição, tornem 

seu texto menos prolixo e contraditório. Segundo, mediante o rigor argumentativo que permita 

controlar a ampla margem de liberdade do Poder Judiciário, exigindo uma fundamentação 

rigorosa das opções interpretativas.  

 

3.5.5. CONSTITUIÇÃO CHAPA-BRANCA (CARLOS ARI SUNDFELD)  



 
 

 

 

 

Destaca que a Constituição de 1988 é fundamentalmente um conjunto normativo “destinado 

a assegurar posições de poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais”. É a visão 

da Constituição “chapa-branca”, no sentido de uma “Lei Maior da organização administrativa”. 

Apesar da retórica relacionada aos direitos fundamentais e das normas liberais e sociais, o 

núcleo duro do texto preserva interesses corporativos do setor público. Temos aqui uma 

leitura socialmente pessimista da Constituição que insiste na continuidade da visão estatalista-

patrimonialista da Constituição e na centralidade do Poder Executivo em detrimento tanto da 

promessa democrática como da tutela judicial dos direitos individuais. 

 

3.5.6. CONSTITUIÇÃO LIBERAL-PATRIMONIALISTA (RICARDO LOBO TORRES)  

 

Desde a entrada em vigor da CF/88, constitucionalistas politicamente conservadores alegam 

que, apesar de certas aparências e proclamações, a Constituição preserva fortes garantias ao 

direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia. Reconhecem-

se os corretivos sociais em forma de proclamação de direitos sociais e a relevante atuação do Estado 

na economia. Mas se considera que tais normas, primeiro, possuem caráter de proclamação 

programática, e não de norma densa e vinculante como ocorre com os direitos individuais e 

patrimoniais, e, segundo, devem ser interpretadas de maneira restritiva e de forma a não 

atingir a tutela do patrimônio dos particulares. 

 

Como esse assunto foi cobrado em prova? 

 

CESPE –2018- TJ-CE – Juiz de Direito. A preocupação com a implementação de dispositivos 

constitucionais e, em particular, de suas promessas sociais, não é central. As controvérsias 

constitucionais são decididas com base nos códigos da política e conforme conflitos de interesse. 

Nessa luta, acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados 

“sobrecidadãos”, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como instrumento para 

satisfazer seus interesses. A juridicidade da Constituição fica comprometida pela corrupção da 

normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal-ilegal. As controvérsias 

constitucionais são decididas com base no código do poder. S. Lunardi & D. Dimoulis. Resiliência  

 



 
 

 

 

constitucional: compromisso maximizador, consensualismo político e desenvolvimento gradual. 

São Paulo: Direito GV, 2013, p. 15 (com adaptações). 

A concepção de Constituição a respeito da qual o texto precedente discorre denomina-se 

a) neoconstitucionalismo. 

b) constituição chapa-branca. 

c) constituição ubíqua. 

d) constituição liberal-patrimonialista. 

e) constituição simbólica. 

 
                                                                                                                                                         Gabarito E. 

 
 

EXERCÍCIOS 
 
1. (VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) O constitucionalismo representa uma 

série de movimentos históricos, culturais, sociais e políticos cujo objetivo central é a limitação do 

poder estatal mediante o estabelecimento de uma Constituição. Sobre a sua evolução histórica e 

caraterísticas, é correto afirmar: 

a) o constitucionalismo hebreu, identificado na fase medieval, era representado pela conduta dos 

profetas, responsáveis pela verificação da compatibilidade dos atos do poder público com o texto 

sagrado. 

b) as Revoluções liberais do Século XVIII e início do Século XIX, promovidas na Europa Ocidental, 

são fruto do denominado constitucionalismo moderno, e foram caracterizadas, dentre outros 

elementos, pela consagração das liberdades individuais e defesa da igualdade em sentido formal. 

c) a Revolução Gloriosa instaurada na Inglaterra, no âmbito do desenvolvimento do 

constitucionalismo moderno, contribuiu de maneira exponencial para o desenvolvimento de 

variados aspectos do constitucionalismo contemporâneo, destacando-se, dentre eles, a ideia de 

federalismo e também a visão da constituição como um documento sagrado político. 

d) o constitucionalismo espartano foi marcado por uma organização política de base civil e 

democrática, assim como Atenas, permitindo-se a ampla participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos da polis. 

e) no Brasil, o denominado Constitucionalismo social teve início com a Constituição de 1946, a qual 

passou a consagrar não apenas os direitos sociais ao trabalho, educação e previdenciário, mas 



 
 

 

também defendeu a impossibilidade de exercício do direito de propriedade contra o interesse 

coletivo ou social. 

 

2. (VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) Sobre as principais concepções a respeito 

da Teoria das Constituições, assinale a alternativa correta. 

a) Peter Häberle adota uma visão da Constituição como um processo político, o que conduz à 

afirmação de que a verdadeira constituição resulta de um processo interpretativo conduzido à luz 

da publicidade. 

b) Konrad Hesse adota o denominado sentido sociológico da Constituição e aduz que, para que 

possa obter eficácia normativa, é preciso que constituição escrita e constituição real estejam 

alinhadas como única substância. 

c) Hans Kelsen defende a Constituição como uma decisão política fundamental, o que traz como 

consequência a obrigação do Estado em respeitar o texto constitucional, mas permitindo-lhe que, 

em situações excepcionais, deixe de atender a Lei Constitucional. 

d) Niklas Luhmann, sociólogo alemão, define a Constituição como importante mecanismo de 

determinação Estatal direcionando-o num plano de transformação social e implementação de 

política públicas na ordem socioeconômica, o que passou a denominar de Constituição dirigente. 

e) José Joaquim Gomes Canotilho adota uma concepção jurídica sobre o sentido de Constituição, 

aduzindo que o fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma. 

 

3. (Instituto Acesso - 2019 - PC-ES - Delegado de Polícia) Para alguns espíritos, ou ingênuos em 

relação aos fatores reais que influem efetivamente nos governos chamados democráticos, os 

interessados em transformar os meios em fins, idealizando-os para o efeito de assegurar, pela 

reverência pública, a sua continuação, a democracia não se define pelos valores ou pelos fins, mas 

pelos meios, pelos processos, pela máquina, pela técnica ou pelos diversos expedientes mediante os 

quais os políticos fabricam a opinião ou elaboram os substitutos legais da vontade do povo ou da 

Nação. Ora, a máquina democrática não tem nenhuma relação com o ideal democrático. A máquina 

democrática pode produzir e tem, efetivamente, produzido exatamente o contrário da democracia 

ou do ideal democrático. Dadas as condições de um país, quanto mais se avoluma e aperfeiçoa a 

máquina democrática, tanto mais o Governo se distancia do povo e mais remoto da realidade se 

torna o ideal democrático. Não haverá ninguém de boa-fé que dê como democrático um regime pelo 

simples fato de haver sido montada, segundo todas as regras, a máquina destinada a registrar a 

vontade popular. Seja, porém, qual for a técnica ou a engenharia de um governo, este será realmente 



 
 

 

democrático se os valores que inspiram a sua ação decorrem do ideal democrático.” (CAMPOS, 

Francisco. O Estado Nacional. Editora Senado Federal, 2001.) Tendo como referência o texto acima  

citado, podemos afirmar que, o modelo de constitucionalismo defendido pelo autor, mais se 

aproxima do constitucionalismo 

a) substancial. 

b) aberto aos intérpretes da constituição. 

c) procedimental. 

d) liberal. 

e) como integridade. 

 

4. (CESPE - 2017 - TJ-PR - Juiz Substituto) A ressignificação das Constituições provocou 

deslocamentos importantes na compreensão da ordem jurídica dos Estados democráticos de 

direito. Acerca do impacto dessas transformações sobre o conceito de Constituição, assinale a opção 

correta 

a) Segundo a doutrina pertinente, a Constituição normativa, ou jurídica, é aquela na qual o processo 

político é regido pelas normas constitucionais, independentemente das contingências históricas. 

b) O neoconstitucionalismo importa a ampliação da eficácia irradiante dos direitos fundamentais 

aos poderes públicos constituídos, porém não aos particulares, cuja autonomia se sobrepõe àqueles 

direitos. 

c) Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere à decisão 

política estruturante da organização do Estado. 

d) De acordo com o conceito de Constituição-moldura, o texto constitucional deve apenas 

apresentar limites para a atividade legislativa, cabendo ao Poder Judiciário avaliar se o legislador 

agiu conforme o modelo configurado pela Constituição. 

 

5. (CESPE - 2015 - AGU - Advogado da União) Com relação a constitucionalismo, classificação e 

histórico das Constituições brasileiras, julgue o item que se segue. 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. 

Certo. 

Errado. 

 

 



 
 

 

 

6. (PC-DF Delegado de Polícia 2015 – FUNIVERSA) Acerca da teoria geral das constituições, 

assinale a alternativa correta. 

a) Hans Kelsen concebe dois planos distintos do direito: o jurídico-positivo, que são as normas 

positivadas; e o lógico-jurídico, situado no plano lógico, como norma fundamental hipotética 

pressuposta, criando-se uma verticalidade hierárquica de normas. 

b) Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas materialmente 

constitucionais e normas formalmente constitucionais. Para o referido autor, mesmo as leis 

ordinárias, caso tratem de matéria constitucional, são definidas como normas materialmente 

constitucionais. 

c) De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, a constituição é o somatório dos fatores reais 

do poder dentro de uma sociedade. Isso significa que a constituição somente se legitima quando 

representa o efetivo poder social. 

d) De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassale, a constituição não se confunde com 

as leis constitucionais. A constituição, como decisão política fundamental, irá cuidar apenas de 

determinadas matérias estruturantes do Estado, como órgãos do Estado, e dos direitos e das 

garantias fundamentais, entre outros. 

e) De acordo com o sentido político-sociológico de Hans Kelsen, a constituição está alocada no 

mundo do “dever ser”, e não no mundo do “ser”. É considerada a norma pura ou fundamental, fruto 

da racionalidade do homem, e não das leis naturais. 

 

7. (FCC - 2012 - DPE-PR - Defensor Público) 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.  

 



 
 

 

 

8. (PC-GO Delegado de Polícia 2013 – UEG) Nos estudos sobre a formação do direito 

constitucional, verifica-se que o constitucionalismo representou um importante movimento 

político e filosófico, com manifestações distintas, nos diferentes períodos da história. Os teóricos 

desse ramo do direito apresentam classificação do constitucionalismo, identificando características 

próprias a cada período. Assim, o constitucionalismo 

a) antigo, desenvolvido nas cidades-estado da Grécia, entre os séculos V a III a.C., caracteriza-se por 

um regime político constitucional ditatorial, cujo poder político é concentrado no chefe político, e o 

exercício do governo é afastado dos governados. 

b) na Idade Média, marcado pela Magna Carta Inglesa de 1215, caracteriza-se pelo avanço do 

absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder ilimitado e absoluto ao Rei, 

sobretudo nas questões referentes à propriedade. 

c) moderno, identificado nas Constituições dos Estados Unidos da América de 1787 e da França de 

1791, caracteriza-se pela vinculação à ideia de constituição escrita e rígida, com força para limitar 

e vincular os órgãos do poder político. 

d) contemporâneo, cujo marco inicial são as Constituições Mexicanas de 1917 e de Weimar de 1919, 

caracteriza-se por inaugurar o modelo de organização do Estado e por limitar o poder estatal, por 

meio de uma declaração de direitos e garantias fundamentais. 

 

9. (CESPE - 2009 - MPE-RN - Promotor de Justiça) Acerca do constitucionalismo, assinale a 

opção incorreta. 

a) A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, 

do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma 

organização política fundada na limitação do poder absoluto. 

b) O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no 

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. 

c) O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins 

garantidores. 

d) 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. 



 
 

 

e) As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita, em 

seus textos, de anseios políticos, como a redução de desigualdades sociais, e de valores como a 

promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais. 

 

10. (CESPE - 2009 - PGE-PE - Procurador do Estado) Chega de ação. Queremos promessas. Assim 

protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo 

ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a 

velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a 

perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, 

mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O direito vive uma grave 

crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos 

séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica 

da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-

se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa 

operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente 

aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. 

Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. 

Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um 

movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus. L. R. Barroso. Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do direito. O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Internet: 

(com adaptações). Tendo o texto acima como motivação, assinale a opção correta a respeito do 

constitucionalismo e do neoconstitucionalismo. 

a) O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade dos 

direitos fundamentais, no entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética. 

b) A democracia, como vontade da maioria, é essencial na moderna teoria constitucional, de forma 

que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possuem 

legitimidade. 

c) No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencialmente político, 

um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica 

condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. 

d) O constitucionalismo pode ser definido como uma teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do 

governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 



 
 

 

político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma 

técnica de limitação do poder com fins garantísticos. 

e) O neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das 

políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 

 

GABARITO 

1  B 

2 A 

3 A 

4 D 

5 Certo 

6  A 

7  C  

8  C 

9  B 

10  D 

 

EXERCÍCIOS COMENTADOS 
 

1. (VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) O constitucionalismo representa uma 

série de movimentos históricos, culturais, sociais e políticos cujo objetivo central é a limitação do 

poder estatal mediante o estabelecimento de uma Constituição. Sobre a sua evolução histórica e 

caraterísticas, é correto afirmar: 

a) o constitucionalismo hebreu, identificado na fase medieval, era representado pela conduta dos 

profetas, responsáveis pela verificação da compatibilidade dos atos do poder público com o texto 

sagrado. 

b) as Revoluções liberais do Século XVIII e início do Século XIX, promovidas na Europa Ocidental, 

são fruto do denominado constitucionalismo moderno, e foram caracterizadas, dentre outros 

elementos, pela consagração das liberdades individuais e defesa da igualdade em sentido formal. 

c) a Revolução Gloriosa instaurada na Inglaterra, no âmbito do desenvolvimento do 

constitucionalismo moderno, contribuiu de maneira exponencial para o desenvolvimento de 

variados aspectos do constitucionalismo contemporâneo, destacando-se, dentre eles, a ideia de 

federalismo e também a visão da constituição como um documento sagrado político. 



 
 

 

d) o constitucionalismo espartano foi marcado por uma organização política de base civil e 

democrática, assim como Atenas, permitindo-se a ampla participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos da polis. 

e) no Brasil, o denominado Constitucionalismo social teve início com a Constituição de 1946, a qual 

passou a consagrar não apenas os direitos sociais ao trabalho, educação e previdenciário, mas 

também defendeu a impossibilidade de exercício do direito de propriedade contra o interesse 

coletivo ou social. 

 

Comentários:  

A) Errado. O constitucionalismo Hebreu não aconteceu na época da Idade Média, mas sim durante 

o período da antiguidade clássica, de acordo com Karl Loewenstein. 

B) Correta. Revoluções francesa e inglesa com os ideais inovadores de “igualdade, fraternidade e 

liberdade”.  

"A ideia de Constituição, tal como a conhecemos hoje, é produto da Modernidade, sendo tributária 

do Iluminismo e das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, ocorridas na Inglaterra, nos 

Estados Unidos e na França.1 Ela está profundamente associada ao constitucionalismo moderno," 

(SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e 

métodos de trabalho. trabalho. 1, ed, Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 56) 

C) Errada. A Constituição inglesa em sua origem não é escrita, somente alguns documentos 

esparsos, e o sistema federalista se refere aos EUA. 

D) Errada. Esparta não tinha uma política democrática como Atenas, mas sim se vangloriava de sua 

política militar, marcada pela limitação de liberdade individual. 

E) Errada. O constitucionalismo social teve início com as Constituições de 1917 do México e 1919 

de Weimar. 

 

2. (VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) Sobre as principais concepções a respeito 

da Teoria das Constituições, assinale a alternativa correta. 

a) Peter Häberle adota uma visão da Constituição como um processo político, o que conduz à 

afirmação de que a verdadeira constituição resulta de um processo interpretativo conduzido à luz 

da publicidade. 

b) Konrad Hesse adota o denominado sentido sociológico da Constituição e aduz que, para que 

possa obter eficácia normativa, é preciso que constituição escrita e constituição real estejam 

alinhadas como única substância. 



 
 

 

c) Hans Kelsen defende a Constituição como uma decisão política fundamental, o que traz como 

consequência a obrigação do Estado em respeitar o texto constitucional, mas permitindo-lhe que, 

em situações excepcionais, deixe de atender a Lei Constitucional. 

d) Niklas Luhmann, sociólogo alemão, define a Constituição como importante mecanismo de 

determinação Estatal direcionando-o num plano de transformação social e implementação de 

política públicas na ordem socioeconômica, o que passou a denominar de Constituição dirigente. 

e) José Joaquim Gomes Canotilho adota uma concepção jurídica sobre o sentido de Constituição, 

aduzindo que o fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma. 

 

Comentários: 

A) Correto. Peter Haberle (1997) surge com o entendimento de que “todo aquele que vive a 

Constituição é um seu legítimo intérprete”, criando, assim, o autor, a sociedade aberta de 

intérpretes da Constituição, em contraposição à visão de uma sociedade fechada de intérpretes 

constitucionais, que ficaria somente a cargo dos juízes. 

B) Errado. O sentido sociológico de constituição é dado por Ferninand Lassalle.  

C) Errado. Essa é a tese de Carl Schmitt e não de Hans Kelsen. Hans Kelsen, aborda o sentido jurídico 

de Constituição, segundo o qual a Constituição é a norma superior do ordenamento que dá validade 

a todas as outras normas do sistema. 

D) Errado. A Constituição dirigente é ideia de José Gomes Canotilho. 

E) Errado. A concepção de Constituição jurídica é de Hans Kelsen. 

 

3. (Instituto Acesso - 2019 - PC-ES - Delegado de Polícia) Para alguns espíritos, ou ingênuos em 

relação aos fatores reais que influem efetivamente nos governos chamados democráticos, os 

interessados em transformar os meios em fins, idealizando-os para o efeito de assegurar, pela 

reverência pública, a sua continuação, a democracia não se define pelos valores ou pelos fins, mas 

pelos meios, pelos processos, pela máquina, pela técnica ou pelos diversos expedientes mediante os 

quais os políticos fabricam a opinião ou elaboram os substitutos legais da vontade do povo ou da 

Nação. Ora, a máquina democrática não tem nenhuma relação com o ideal democrático. A máquina 

democrática pode produzir e tem, efetivamente, produzido exatamente o contrário da democracia 

ou do ideal democrático. Dadas as condições de um país, quanto mais se avoluma e aperfeiçoa a 

máquina democrática, tanto mais o Governo se distancia do povo e mais remoto da realidade se 

torna o ideal democrático. Não haverá ninguém de boa-fé que dê como democrático um regime pelo 

simples fato de haver sido montada, segundo todas as regras, a máquina destinada a registrar a 



 
 

 

vontade popular. Seja, porém, qual for a técnica ou a engenharia de um governo, este será realmente 

democrático se os valores que inspiram a sua ação decorrem do ideal democrático.” (CAMPOS, 

Francisco. O Estado Nacional. Editora Senado Federal, 2001.) Tendo como referência o texto acima 

citado, podemos afirmar que, o modelo de constitucionalismo defendido pelo autor, mais se 

aproxima do constitucionalismo 

a) substancial. 

b) aberto aos intérpretes da constituição. 

c) procedimental. 

d) liberal. 

e) como integridade. 

 

Comentários: 

A) Correto. Baseado no modelo de Constituição dirigente, onde o Poder Judiciário é uma importante 

figura para consolidar os direitos fundamentais (ativismo judicial). Os juízes são responsáveis pelas 

políticas públicas, bastando que exista a inércia do poder executivo. 

B) Errado. Peter Harbele – Trata-se da democratização da hermenêutica constitucional, onde todo 

aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto, é, indireta ou, 

até mesmo diretamente, um intérprete da norma. 

C) Errado. Os procedimentalistas sustentam o papel autocontido da constituição, que deve se 

limitar a definir as regras do jogo político, assegurando com isso a sua natureza democrática. Isso 

não quer dizer que não possa haver inclusão de determinados direitos, mas apenas que são 

pressupostos para o funcionamento da democracia. 

D) Errado. O constitucionalismo liberal teve início no final do séc. XVIII com as revoluções liberais 

(Francesa e Americana) onde o que se buscava com essas revoluções era a liberdade dos cidadãos 

em relação ao autoritarismo do Estado. Foi a partir daí que houve a necessidade de prever quais 

eram os direitos de cada indivíduo, evitando a atividade arbitrária do Estado, tais revoluções deram 

início às Constituições escritas. 

E) Errado. Trata-se da ideia de Dworkin em analisar as decisões passadas dos outros juízes olhando 

para o futuro para melhorar o direito e manter a sua integridade (romance em cadeia). 

 

4. (CESPE - 2017 - TJ-PR - Juiz Substituto) A ressignificação das Constituições provocou 

deslocamentos importantes na compreensão da ordem jurídica dos Estados democráticos de 



 
 

 

direito. Acerca do impacto dessas transformações sobre o conceito de Constituição, assinale a opção 

correta 

a) Segundo a doutrina pertinente, a Constituição normativa, ou jurídica, é aquela na qual o processo 

político é regido pelas normas constitucionais, independentemente das contingências históricas. 

b) O neoconstitucionalismo importa a ampliação da eficácia irradiante dos direitos fundamentais 

aos poderes públicos constituídos, porém não aos particulares, cuja autonomia se sobrepõe àqueles 

direitos. 

c) Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere à decisão 

política estruturante da organização do Estado. 

d) De acordo com o conceito de Constituição-moldura, o texto constitucional deve apenas 

apresentar limites para a atividade legislativa, cabendo ao Poder Judiciário avaliar se o legislador 

agiu conforme o modelo configurado pela Constituição. 

 

Comentários: 

A) Errado. A Constituição normativa não depende das contingências históricas. 

B) Errado. O neoconsitucionalismo atuou de forma vertical e horizontal, se estendendo aos 

particulares também.  

C) Errado. A assertiva se refere à concepção política, elaborada por Carl Schmitt, consistente em 

uma decisão política fundamental, oriunda da vontade do povo, que organiza os elementos 

essenciais de um Estado. 

D) Correto. A constituição-moldura ilustra os limites dentro dos quais a atividade legislativa pode 

ser exercida. Nesse sentido, compete ao Judiciário fiscalizar se a atividade legislativa foi exercida 

dentro dos limites, mas não importa controlar como ela foi exercida, pois o legislador é livre dentro 

de seu poder de conformação legislativa para editar leis, respeitados os limites da constituição-

moldura. 

 

5. (CESPE - 2015 - AGU - Advogado da União) Com relação a constitucionalismo, classificação e 

histórico das Constituições brasileiras, julgue o item que se segue. 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. 

Certo. 

Errado. 

 



 
 

 

Comentários: 

O neoconstitucionalimo, pressupõe a superação da ideia de Constituição como simples limitação de 

poder e passa a valorizar a realização e a concretização, das normas constitucionais. 

 

6. (PC-DF Delegado de Polícia 2015 – FUNIVERSA) Acerca da teoria geral das constituições, 

assinale a alternativa correta. 

a) Hans Kelsen concebe dois planos distintos do direito: o jurídico-positivo, que são as normas 

positivadas; e o lógico-jurídico, situado no plano lógico, como norma fundamental hipotética 

pressuposta, criando-se uma verticalidade hierárquica de normas. 

b) Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas materialmente 

constitucionais e normas formalmente constitucionais. Para o referido autor, mesmo as leis 

ordinárias, caso tratem de matéria constitucional, são definidas como normas materialmente 

constitucionais. 

c) De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, a constituição é o somatório dos fatores reais 

do poder dentro de uma sociedade. Isso significa que a constituição somente se legitima quando 

representa o efetivo poder social. 

d) De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassale, a constituição não se confunde com 

as leis constitucionais. A constituição, como decisão política fundamental, irá cuidar apenas de 

determinadas matérias estruturantes do Estado, como órgãos do Estado, e dos direitos e das 

garantias fundamentais, entre outros. 

e) De acordo com o sentido político-sociológico de Hans Kelsen, a constituição está alocada no 

mundo do “dever ser”, e não no mundo do “ser”. É considerada a norma pura ou fundamental, fruto 

da racionalidade do homem, e não das leis naturais. 

 

Comentários: 

A) Correta. Palavras-chave para Hans Kelsen: Concepção Jurídica. Ideia de uma "norma hipotética-

fundamental" que estaria acima da própria Constituição. Escalonamento de normas hierarquizadas, 

famosa pirâmide de Kelsen. 

B) Errada. Não se trata de Hans Kelsen, mas de Carl Schmitt. 

C) Errada. Trata-se de Ferdinand Lassale e não de Carl Schmitt. 

D) Errada. Trata-se de Carl Schmitt e não de Ferdinand Lasssale. 

E) Errada. A questão se refere aos sentidos juridico-positivo e lógico-jurídico e não político-

sociológico de Hans Kelsen. 



 
 

 

 

7. (FCC - 2012 - DPE-PR - Defensor Público) 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) Errado. o regime presidencialista não é uma característica geral a todos as constituições que 

tomaram por base o constitucionalismo moderno. 

B) Errado. Prega o contrário do que foi almejado pela população oprimida pelos absolutistas. 

C) Correto. O constitucionalismo moderno é fruto do iluminismo e das revoluções francesa e 

americana, Canotilho define o constitucionalismo como uma teoria que ergue o princípio do 

governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade. 

D) Errado. O controle difuso surgiu tempos depois, já no século XX, nos Estados Unidos, não sendo 

uma condição necessária das constituições modernas com base nas mencionadas revoluções. 

E) Errada. A Constituição não é necessariamente dogmática, dirigente ou analítica. Não será 

outorgada (força de poucos que obrigam a existência da constituição) mas PROMULGADA por uma 

assembleia constituinte com legitimidade. 

 

8. (PC-GO Delegado de Polícia 2013 – UEG) Nos estudos sobre a formação do direito 

constitucional, verifica-se que o constitucionalismo representou um importante movimento 

político e filosófico, com manifestações distintas, nos diferentes períodos da história. Os teóricos 

desse ramo do direito apresentam classificação do constitucionalismo, identificando características 

próprias a cada período. Assim, o constitucionalismo 



 
 

 

a) antigo, desenvolvido nas cidades-estado da Grécia, entre os séculos V a III a.C., caracteriza-se por 

um regime político constitucional ditatorial, cujo poder político é concentrado no chefe político, e o 

exercício do governo é afastado dos governados. 

b) na Idade Média, marcado pela Magna Carta Inglesa de 1215, caracteriza-se pelo avanço do 

absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder ilimitado e absoluto ao Rei, 

sobretudo nas questões referentes à propriedade. 

c) moderno, identificado nas Constituições dos Estados Unidos da América de 1787 e da França de 

1791, caracteriza-se pela vinculação à ideia de constituição escrita e rígida, com força para limitar 

e vincular os órgãos do poder político. 

d) contemporâneo, cujo marco inicial são as Constituições Mexicanas de 1917 e de Weimar de 1919, 

caracteriza-se por inaugurar o modelo de organização do Estado e por limitar o poder estatal, por 

meio de uma declaração de direitos e garantias fundamentais. 

 

Comentários: 

A) Errada. Trata-se do povo Hebreu durante o Estado teocrático na era da Antiguidade. 

B) Errada. O constitucionalismo se baseia sobretudo na limitação do poder do Estado e na garantia 

dos direitos fundamentais. 

C) Correta. Constituição Norte-americana de 1787 e francesa de 1791 (que teve como preâmbulo a 

Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789), nasce o movimento conhecido 

como Constitucionalismo Liberal, deflagrado durante o Iluminismo, cujo objetivo era limitar o 

arbítrio decorrente do Poder Estatal e promover o individualismo, absenteísmo estatal, valorização 

da propriedade privada e proteção do indivíduo. P. LENZA, 2014 

D) Errada. O constitucionalismo se liga nesses ideais desde a antiguidade, não sendo tais 

constituições um marco. 

 

9. (CESPE - 2009 - MPE-RN - Promotor de Justiça) Acerca do constitucionalismo, assinale a 

opção incorreta. 

a) A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, 

do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma 

organização política fundada na limitação do poder absoluto. 

b) O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no 

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. 



 
 

 

c) O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins 

garantidores. 

d) 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. 

e) As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita, em 

seus textos, de anseios políticos, como a redução de desigualdades sociais, e de valores como a 

promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais. 

 

Comentários: 

O neoconstitucionalismo, não é caracterizado por uma separação entre direitos e valores (como 

ética, moral e justiça), mas sim uma conjugação entre eles, de forma que haja uma harmonização 

entre tais elementos. 

 

10. (CESPE - 2009 - PGE-PE - Procurador do Estado) Chega de ação. Queremos promessas. Assim 

protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo 

ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a 

velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a 

perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, 

mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O direito vive uma grave 

crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos 

séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica 

da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-

se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa 

operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente 

aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. 

Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. 

Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um 

movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus. L. R. Barroso. Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do direito. O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Internet: 

(com adaptações). 

Tendo o texto acima como motivação, assinale a opção correta a respeito do constitucionalismo e 

do neoconstitucionalismo. 



 
 

 

a) O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade dos 

direitos fundamentais, no entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética. 

b) A democracia, como vontade da maioria, é essencial na moderna teoria constitucional, de forma 

que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possuem 

legitimidade. 

c) No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencialmente político, 

um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica 

condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. 

d) O constitucionalismo pode ser definido como uma teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do 

governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma 

técnica de limitação do poder com fins garantísticos. 

e) O neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das 

políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 

 

Comentários: 

A) Errado. O neoconstitucionalismo, como marco filosófico do póspositivismo, permite e viabiliza a 

aproximação entre direito e ética, o que não era viabilizado pelo positivismo. 

B) Errado. As decisões judiciais não dependem de respaldo da população, uma vez que o poder 

judiciário é independente. 

C) Errado. A constituição é um documento jurídico, portanto a concretização das normas não 

depende da vontade do legislador ou do administrador, devendo o texto normativo ser obedecido 

por todos os cidadãos e membros dos poderes. 

D) Correta. O constitucionalismo moderno surgiu dos movimentos do iluminismo e revolução 

francesa, no fim do Século XVIII, visando o fim do Absolutismo estatal através da representação do 

povo e da limitação do poder do governante. 

E) Errado. O neoconstitucionalismo deu maior liberdade à atuação jurisdicional, logo, a atuação 

ativa do magistrado nas políticas públicas não necessariamente violará a separação de poderes 
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LEGISLAÇÃO  
 
 

CF/88 - ART. 1° AO 5° 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 
Sobre o preâmbulo - STF. 

▪ O preâmbulo não se situa no âmbito do 
Direito, mas sim no domínio da política.  

▪ Ele apenas reflete a posição ideológica do 
constituinte. 

▪ não possui relevância jurídica.  
▪ não constitui norma central da 

Constituição, não sendo de reprodução 
obrigatória nas Constituições dos Estados-
membros.  

▪ A invocação a Deus, presente no 
preâmbulo da CF/88, reflete um 
sentimento religioso. Isso não faz, 
contudo, que o Brasil deixe de ser um 
Estado laico. O Brasil é um Estado laico, ou 
seja, um Estado em que há liberdade de 
consciência e de crença, onde ninguém é 
privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou convicção filosófica.  

▪ A invocação da proteção de Deus contida 
no preâmbulo da CF/88 não se trata de 
norma de reprodução obrigatória na 

Constituição estadual, não tendo força 
normativa.  

▪ Se a Constituição estadual não tiver esta 
expressão, não há qualquer 
inconstitucionalidade nisso.  
Plenário. ADI 2076, Rel. Min. Carlos 
Velloso, julgado em 15/08/2002. 

 
TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;         
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 

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

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 

   



 
 

 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

   IV - não-intervenção; 

    V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder 
Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos 
sob o fundamento de isonomia. 

III - ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante; 

Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de 
algemas em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da 
prisão ou do ato processual a que se refere, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 

IV - é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 

STF 
Pregar um discurso de que as religiões são 

desiguais e de que uma é inferior à outra não 
configura, por si, o elemento típico do art. 20 
da Lei nº 7.716/89. Para haver o crime, seria 
indispensável que tivesse ficado 
demonstrado o especial fim de supressão ou 
redução da dignidade do diferente, elemento 
que confere sentido à discriminação que 
atua como verbo núcleo do tipo. STF. 1ª 
Turma. RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 
849). 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. 
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.b
r/jurisprudencia/detalhes/a5585a4d4b122 

 



 
 

 

 

  77fee5cad0880611bc6>. Acesso em: 
11/04/2020) 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a 
prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação 
coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de 
censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial;           

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal;         

PODEM requerer informações bancárias 
diretamente das instituições financeiras: 

▪ RECEITA FEDERAL: com base no art. 6º 
da LC 105/2001. O repasse das 
informações dos bancos para o Fisco não 
pode ser definido como sendo "quebra de 
sigilo bancário". 

▪ FISCO ESTADUAL, DISTRITAL, 
MUNICIPAL: podem, desde que 
regulamentem, no âmbito de suas esferas  

 
de competência, o art. 6º da LC 105/2001, 
de forma análoga ao Decreto Federal 
3.724/2001 

▪ CPI: seja ela federal ou 
estadual/distrital (art. 4º, § 1º da LC 
105/2001). No âmito dos municípios 
prevalece que CPI não pode requerer 
informações bancárias diretamente das 
instituições financeiras. 

 

NÃO PODEM requerer informações 

bancárias diretamente das instituições 

financeiras: 

▪ POLÍCIA: É necessária autorização 
judicial. 

▪ MP: É necessária autorização judicial (STJ 
HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011).  
Exceção: É lícita a requisição pelo 
Ministério Público de informações 
bancárias de contas de titularidade de 
órgãos e entidades públicas, com o fim de 
proteger o patrimônio público, não se 
podendo falar em quebra ilegal de sigilo 
bancário (STJ. 5ª Turma. HC 308.493-CE, j. 
em 20/10/2015). 

▪ TCU: É necessária autorização judicial 
(STF MS 22934/DF, DJe de 9/5/2012). 
Exceção: O envio de informações ao TCU 
relativas a operações de crédito 
originárias de recursos públicos não é 
coberto pelo sigilo bancário (STF. MS 
33340/DF, j. em 26/5/2015). 

 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 

XV - é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer 
ou dele sair com seus bens; 

 



 
 

 

 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da 
lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição; 

XXV - no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver 
dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua  

 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII - aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e 
voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e 
às respectivas representações sindicais e 
associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros 
situados no País será regulada pela lei 
brasileira em benefício do cônjuge ou dos 
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja 
mais favorável a lei pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado;           

XXXIV - são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas: 



 
 

 

 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de 
exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida; 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação 
legal; 

STJ 
(...) não se mostra possível internalizar a 

tipificação do crime contra a humanidade 
trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se 
cuidando de Tratado internalizado por 
meio do Decreto n. 4.388, porquanto não 
há lei em sentido formal tipificando 
referida conduta. STJ. 3ª Seção. REsp 
1798903-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, julgado em 25/09/2019 (Info 659). 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais; 

 

XLII - a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e 
os que, podendo evitá-los, se omitirem;         

XLIV - constitui crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, 
civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de reparar 
o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII - a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado; 



 
 

 

 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral; 

STF 
É lícito ao Poder Judiciário impor à 

Administração Pública obrigação de fazer, 
consistente na promoção de medidas ou na 
execução de obras emergenciais em 
estabelecimentos prisionais para dar 
efetividade ao postulado da dignidade da 
pessoa humana e assegurar aos detentos o 
respeito à sua integridade física e moral, 
nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, 
da CF, não sendo oponível à decisão o 
argumento da reserva do possível nem o 
princípio da separação dos poderes. STF. 
Plenário. RE 592581/RS, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 13/8/2015 
(repercussão geral) (Info 794). 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. 
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.b
r/jurisprudencia/detalhes/1ff1de774005f8
da13f42943881c655f>. Acesso em: 
11/04/2020) 

L - às presidiárias serão asseguradas 
condições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de 
amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo 
o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na forma da 
lei; 

Súmula 421 - STF: Não impede a extradição a 
circunstância de ser o extraditando casado 
com brasileira ou ter filho brasileiro. 

LII - não será concedida extradição de 
estrangeiro por crime político ou de opinião; 

LIII - ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente; 

 

 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 

Súmula Vinculante 3: 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. 

 

STJ 
A Defensoria Pública pode ter acesso aos 

autos de procedimento verificatório 
instaurado para inspeção judicial e atividade 
correicional de unidade de execução de 
medidas socioeducativas. STJ. 6ª Turma. 
RMS 52271-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
julgado em 19/06/2018 (Info 629). 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

STF 
O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em 

julgado da condenação para que se inicie o 
cumprimento da pena é constitucional, 
sendo compatível com o princípio da 
presunção de inocência, previsto no art. 5º, 
LVII, da CF/88. Assim é proibida a 
chamada “execução provisória da pena”. 
Vale ressaltar que é possível que o réu seja 
preso antes do trânsito em julgado (antes do 
esgotamento de todos os recursos), no 
entanto, para isso é necessário que seja 
proferida uma decisão judicial 
individualmente fundamentada, na qual o 
magistrado demonstre que estão presentes 
os requisitos para a prisão preventiva  



 
 

 

previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, o 
réu até pode ficar preso antes do trânsito em 
julgado, mas cautelarmente 
(preventivamente e não como execução 
provisória da pena. STF. Plenário. ADC 
43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019 
(Info 958). 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. 
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.b
r/jurisprudencia/detalhes/9b89bedda1fc8
a2d88c448e361194f02>. Acesso em: 
11/04/2020) 

 

LVIII - o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei;           

 
LIX - será admitida ação privada nos crimes de 

ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à 
família do preso ou à pessoa por ele 
indicada; 

SÚMULA VINCULANTE - 25: É ilícita a prisão 
civil de depositário infiel, qualquer que seja 
a modalidade de depósito. 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado; 

STF 
É nula a “entrevista” realizada pela autoridade 

policial com o investigado, durante a busca e 

apreensão em sua residência, sem que tenha 
sido assegurado ao investigado o direito à 
prévia consulta a seu advogado e sem que ele 
tenha sido comunicado sobre seu direito ao 
silêncio e de não produzir provas contra si 
mesmo. Trata-se de um “interrogatório 
travestido de entrevista”, havendo violação 
do direito ao silêncio e à não 
autoincriminação. STF. 2ª Turma. Rcl 
33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 11/6/2019 (Info 944). 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. 
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.b
r/jurisprudencia/detalhes/e23b16e83342d
08d0d3ef4eeed9d3299>. Acesso em: 
11/04/2020) 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas 
data , quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por: 

 



 
 

 

 

a) partido político com representação no 
Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por 
erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os 
reconhecidamente pobres, na forma da 
lei:         

a) o registro civil de nascimento; 

 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas 
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da 
cidadania.           

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.         

§ 1º As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas 
constitucionais.          

STF 
A CF/88 e a Convenção Internacional sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência 
asseguram o direito dos portadores de 
necessidades especiais ao acesso a prédios 
públicos, devendo a Administração adotar 
providências que o viabilizem. 

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, 
pode determinar que a Administração 
Pública adote medidas assecuratórias de 
direitos constitucionalmente reconhecidos 
como essenciais, sem que isso configure 
violação do princípio da separação de 
poderes. STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, rel. 
Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 
(Info 726). 

 

 



 
 

 

 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão.        

SÚMULAS PERTINENTES 
Súmula vinculante 1-STF: Ofende a garantia 

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

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

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 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 403-STJ: Independe de prova do 
prejuízo a indenização pela publicação não 
autorizada da imagem de pessoa com fins 
econômicos ou comerciais. 

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

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

 
 

Envie uma mensagem no “chat” da área do 
aluno.  

 
Garantimos sua resposta em até 48h. 

 
 


