
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Liz Rodrigues 

 

Teoria da Constituição 

Constitucionalismo – Parte 1 



Constitucionalismo 

- O termo “constitucionalismo” está ligado à ideia de Constituição - 

independentemente de como, de fato, esta Constituição é.  

- “Constituição”, como a conhecemos, é resultado das mudanças 

ocorridas na Idade Moderna, principalmente na Inglaterra, França e 

Estados Unidos.  

- Costuma-se associar a ideia de constitucionalismo à limitação jurídica 

do poder político e à separação de poderes, que visam impedir o seu 

exercício de modo arbitrário.  



Constitucionalismo 

- Loewenstein: “A história do constitucionalismo não é senão a busca 

pelo homem político das limitações do poder absoluto exercido pelos 

detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma 

justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da 

submissão cega à facilidade da autoridade existente”.  

- “A limitação do governo pelo direito” é considerada a mais antiga e 

autêntica característica do constitucionalismo (McIlwain). 



Constitucionalismo 

- Novelino: “o constitucionalismo costuma ser designado como a 

técnica da liberdade, isto é, a técnica jurídica por meio da qual os 

direitos fundamentais são garantidos em face do Estado”. 

- Em sentido estrito, o constitucionalismo compreende o princípio da 

separação dos poderes e a garantia de direitos como instrumentos de 

limitação do exercício do poder estatal, previsto nas Constituições a 

fim de proteger as liberdades fundamentais.  



Constitucionalismo 

- Sancti Romano: “constitucionalismo designa as instituições e os 

princípios que são adotados pela maioria dos Estados e que, a partir 

do sec. XVIII, têm um governo que, em contraposição àquele 

absoluto, se diz ‘constitucional’”. 

- Sob esta perspectiva, é mais apropriado falar em constitucionalismo 

a partir dos movimentos forjados na Europa após a Revolução 

Francesa, com o surgimento de governos que, realmente, eram 

constitucionais. 

 



Constitucionalismo 

- Constitucionalismo antigo: algumas ideias e instituições podem ser 

consideradas precursoras da nossa concepção atual de 

constitucionalismo. 

- Hebreus: mesmo sendo um Estado teocrático, os dogmas religiosos 

eram limites concretos ao exercício do poder político.  

- Loewenstein: o estabelecimento de limites ao soberano é o marco 

histórico do nascimento do constitucionalismo.  



Constitucionalismo 

- Novelino aponta as características do constitucionalismo praticado 

pelos povos primitivos:  

I. existência de leis não escritas ao lado dos costumes (opinio juris et 

necessitatis), principal fonte dos direitos;  

II. forte influência da religião, com a crença de que os líderes eram 

representantes dos deuses na terra;  



Constitucionalismo 

III. predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o 

respeito aos padrões de conduta da comunidade (ordálias) e 

manter a coesão do grupo; e  

IV. tendência de julgar os litígios de acordo com as soluções dadas a 

conflitos semelhantes (verdadeiros precedentes judiciários). 



Constitucionalismo 

- Grécia, VI e IV a.C.: democracia direta e organização política da pólis 

(politéia – “forma de ser da comunidade política” e “modelo a ser 

seguido para a realização do bem comum” sem, no entanto, ter um 

conteúdo propriamente jurídico). 

- Constituição de Sólon (Atenas): princípio da racionalização do poder.  

- Preocupação com a limitação do poder das autoridades e contenção 

do arbítrio.  

 



Constitucionalismo 

- Nesse contexto, não cabe a ideia de proteção de direito individuais 

contra os governantes e nem de liberdades negativas, que são 

exercidas contra o Estado.  

- Liberdade, nesse contexto, é o direito de tomar parte nas 

deliberações públicas da cidade-Estado (Sarmento). 

- Os gregos consideravam constitucionais as formas de governo em 

que “o poder não estivesse legibus solutus, mas fosse limitado pela 

lei”.  



Constitucionalismo 

- A principais características do constitucionalismo neste período, 

segundo Novelino, foram:  

I. a inexistência de constituições escritas;  

II. a prevalência da supremacia do Parlamento;  

III. a possibilidade de modificação das proclamações constitucionais por 

atos legislativos ordinários; e  

IV. a irresponsabilidade governamental dos detentores do poder. 



Constitucionalismo 

- Roma: nesta civilização, o termo Constituição era usado para 

designar determinadas normas editadas pelos imperadores romanos 

e que tinham o valor de lei (Novelino). 

- Surge o conceito de res publica e actio populare, que serão 

categorias jurídicas fundamentais para o futuro constitucionalismo 

europeu.  

- Evolução da relação entre o cidadão e o Estado.  



Constitucionalismo 

- Havia separação do poder entre instituições como o Consulado, o 

Senado e a Assembleia, cada uma representando determinados 

estamentos da sociedade; começa a surgir a noção de esfera 

individual e direito de propriedade, juntamente com os direitos civis 

que eram reconhecidos ao cidadão romano (Sarmento).  



Constitucionalismo 

- Constitucionalismo medieval (ou antigo, para alguns autores): o 

pluralismo político da Idade Média não permite que nenhuma 

instituição tenha o monopólio do uso legítimo da força, da produção 

de normas ou da prestação jurisdicional (Sarmento). 

- A dispersão do poder limita o seu exercício por cada um de seus 

titulares.  



Constitucionalismo 

- Surgem os primeiros pactos, firmados entre reis e membros de 

estamentos superiores, garantindo a estes alguns direitos e 

prerrogativas – e, consequentemente, limitando o exercício do poder 

político.  

- Estes pactos estabelecem as primeiras limitações aos governantes – 

lembre-se do “direito divino dos reis” – mas não asseguram direitos 

para todos (esta ideia só vai surgir após o século XVIII). 

 



Constitucionalismo 

- Magna Carta Libertatum: é o mais conhecido destes pactos e foi 

firmada em 1215 pelo Rei João Sem Terra. 

- Por ela, o soberano se comprometia a não criar novos tributos sem a 

autorização dos nobres e ficava vinculado às leis que criasse, dentre 

outros compromissos. 

- Note que estes pactos não tem a universalidade característica dos 

tratados de direitos humanos e nem das constituições modernas.   


