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Constitucionalismo 

- Constitucionalismo moderno: limitação jurídica do poder do Estado 

em favor da liberdade individual. É uma forma de superação dos 

Estados Absolutistas e da noção de que os monarcas eram legibus 

solutos – não estavam sujeitos ao direito.   

- Fim da unidade religiosa, ideias racionalistas e antropocêntricas, 

típicas do Iluminismo (Sarmento).  



Constitucionalismo 

- Sarmento: “O constitucionalismo moderno se assenta em três 

pilares: a contenção do poder dos governantes, por meio da 

separação de poderes; a garantia de direitos individuais, concebidos 

como direitos negativos oponíveis ao Estado; e a necessidade de 

legitimação do governo pelo consentimento dos governados, pela via 

da democracia representativa”. 

- Versão inglesa, francesa e norte-americana. 



Constitucionalismo 

- Inglaterra: note que não houve um regime absolutista como o que se 

estabeleceu na Europa Continental, pois, desde a Idade Média, o 

poder real era constantemente limitado por costumes e pactos - 

como a Magna Carta - que asseguravam determinados direitos a 

certos estamentos da sociedade inglesa.  



Constitucionalismo 

- No sec. XVII, além da Revolução Gloriosa (que estabelece o princípio 

da supremacia política do Parlamento inglês), tem-se a edição da 

Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Act (1679) e a Bill of 

Rights (1689). 

- Estes documentos garantem importantes liberdades individuais e 

estabelecem novos limites à Coroa, fortalecendo o Parlamento.  

 



Constitucionalismo 

- Novelino destaca que “a subordinação do governo ao direito só foi 

possível na Inglaterra graças à independência dos juízes em relação ao 

poder político e, sobretudo, pela particularidade do direito inglês de 

considerar, ao lado das normas legislativas emanadas do Parlamento, os 

precedentes judiciais e os princípios gerais do direito contidos no 

common law, um direito do qual os juízes são responsáveis pela guarda 

e manutenção”.  



Constitucionalismo 

- O respeito às tradições constitucionais é fundamental no 

constitucionalismo inglês. Não há um texto constitucional único (são 

diversos documentos escritos ao longo de muito tempo) e se 

considera que a autoridade do direito constitucional provém das 

convenções constitucionais, dos princípios da common law e dos 

textos esparsos.   

- Constitucionalismo historicista, baseado nas tradições históricas, e 

não em um ato de vontade de um constituinte revolucionário 

(Sarmento). 



Constitucionalismo 

- Soberania do Parlamento: os representantes eleitos podem editar 

normas sobre qualquer conteúdo, sem possibilidade de invalidação 

por outro órgão. 

- Sarmento lembra que a profundidade do enraizamento dos valores 

constitucionais na Inglaterra é tanta que é pouco provável que os 

parlamentares venham a violar a Constituição.  

   



Constitucionalismo 

- Características: supremacia do Parlamento, monarquia parlamentar, 

responsabilidade parlamentar do governo, independência do 

Judiciário, inexistência de um sistema formal de direito administrativo 

e a importância das convenções constitucionais (Novelino).   



Constitucionalismo 

- França: a Revolução Francesa, de 1789, é o principal marco 

evolutivo. Novo tipo de sociedade e ruptura com o passado. 

-  A ideia de soberania se desloca do Rei para a Nação.  

- Constituição: lei escrita, rompe com o passado e dirige o futuro da 

nação, inspirando-se em valores universais centrados no indivíduo 

(Sarmento). 



Constitucionalismo 

- Na perspectiva francesa, o Poder Legislativo encarna a soberania 

(composto por representante eleitos pelo povo) e é considerado mais 

confiável que o Judiciário como garantidor de direitos.  

- Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: documento 

produzido durante a Revolução Francesa. Observe o art. 16: “Toda 

sociedade, na qual a garantia dos direitos não é assegurada nem a 

separação de poderes determinada, não tem Constituição”.   



Constitucionalismo 

- A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo e a 

Constituição acaba “desempenhando o papel de proclamação política, 

que deveria inspirar a atuação legislativa, mas não de uma autêntica 

norma jurídica, que pudesse ser invocada pelos litigantes nos 

tribunais” (Sarmento). 

- Sarmento destaca que a história política francesa é marcada por 

muitas mudanças de regime e muitas constituições. Assim, o papel 

de “constituição real” acabou sendo exercido pelo Código Civil, que 

contém as regras que disciplinam a vida social.  



Constitucionalismo 

- Novelino aponta as principais características do constitucionalismo 

francês: I) a manutenção da monarquia constitucional; II) a limitação 

dos poderes do Rei; III) a consagração do princípio da separação dos 

poderes, ainda que sem o rigor com que foi adotado nos EUA; e IV) 

a distinção entre Poder constituinte originário e derivado. 



Constitucionalismo 

- Estados Unidos da América: colônias de povoamento – é muito 

enraizada a ideia de que a limitação do arbítrio dos governantes e a 

proteção das minorias é necessária.  

- Institui o Estado Federal, adota o sistema presidencialista e a ideia de 

“freios e contrapesos”, associada à separação de poderes. 



Constitucionalismo 

- Sarmento aponta que o modelo constitucional americano visa 

conciliar o vetor democrático (autogoverno do povo) e o vetor liberal 

(contenção do poder das maiorias para a defesa dos direitos das 

minorias). 

- Não atribui à Constituição o dever de dirigir o futuro do país – basta 

a organização do Estado e a imposição de limites à ação dos 

governantes.    



Constitucionalismo 

- A Constituição é uma norma jurídica e pode ser invocada pelo Poder 

Judiciário na resolução de conflitos, mesmo que isso implique em 

restrição de poderes das maiorias representadas no Legislativo e no 

Executivo. 

- Caso Marbury x Madison (1803): marco da criação do controle de 

constitucionalidade.    



Constitucionalismo 

- Novelino aponta as inovações e principais características do 

constitucionalismo americano: I) a criação da primeira Constituição 

escrita e dotada de rigidez; II) a ideia de supremacia da Constituição; 

III) a instituição do controle judicial de constitucionalidade (1803); IV) a 

forma federativa de Estado; V) o sistema presidencialista; VI) a forma 

republicana de governo; VII) o regime político democrático; VIII) a rígida 

separação e o equilíbrio entre os poderes estatais; IX) o fortalecimento 

do Poder Judiciário; e X) a declaração de direitos da pessoa humana. 


