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Constitucionalismo 

- As etapas francesa e americana constituem o chamado 

“constitucionalismo clássico”, influenciado por pensadores iluministas 

e pelas revoluções do sec. XVIII. 

- Surgem as primeiras constituições escritas, rígidas, dotadas de 

supremacia em relação a outras normas jurídicas e orientadas por 

princípios decorrentes de conhecimentos teórico-científicos 

(Novelino). 

- Primeira dimensão de direitos. 



Constitucionalismo 

- Constitucionalismo liberal-burguês: a proteção dos direitos 

fundamentais dependia da limitação de poderes do Estado. 

- O Estado é visto como adversário e como algo que deve ser limitado, 

em prol da liberdade individual.  

- Separação de poderes e defesa do Estado mínimo. 

- Liberdades e garantias que não eram efetivas para as parcelas 

menos abastadas da sociedade (Sarmento). 

 



Constitucionalismo 

- Constitucionalismo social: crise do Estado liberal (transição do sec. 

XIX e XX).  

- Contribuição do socialismo utópico e científico e da doutrina social da 

Igreja Católica.  

- Progressiva extensão do voto até o sufrágio universal. Possível 

democratização da política.  

- Busca da superação do antagonismo existente entre a igualdade 

política e a desigualdade social.  



Constitucionalismo 

- O Estado passa a incorporar funções ligadas a prestação de serviços 

públicos e a interferir na economia, regulando o mercado. 

- Constituição Mexicana de 1917: primeira a incluir direitos trabalhistas 

ao lado dos direitos fundamentais. 

- Constituição de Weimar (1919): democracia social. Consagra direitos 

econômicos e sociais.  



Constitucionalismo 

- Geralmente, o constitucionalismo social é percebido pela 

incorporação constitucional de valores do Estado Social. 

- São constituições que, além de tratar da estrutura do Estado e de 

direitos individuais, interferem na disciplina de temas como 

economia, relações de trabalho e família. 

- Protegem direitos de segunda dimensão.  



Constitucionalismo 

- Sarmento explica que “o constitucionalismo social não renega os 

elementos positivos do liberalismo — a sua preocupação com os 

direitos individuais e com a limitação do poder — mas antes pugna 

por conciliá-los com a busca da justiça social e do bem-estar coletivo. 

Ele implica a adoção de perspectiva que enriquece o ideário 

constitucionalista, tornando-o mais inclusivo e sensível às condições 

concretas de vida do ser humano, no afã de levar as suas promessas 

de liberdade e de dignidade também para os setores desprivilegiados 

da sociedade”. 



Constitucionalismo 

- Surge o controle de constitucionalidade concentrado: o Tribunal 

Constitucional é incorporado à Constituição austríaca de 1920. 

- Novelino explica que, em geral, as experiências constitucionais 

europeias ocorridas no período consideram as disposições contidas 

nas declarações de direitos desprovidas de normatividade, não sendo 

admitida na prática judicial sua invocação como norma de decisão de 

litígios e, muito menos, como parâmetro para declaração de 

inconstitucionalidade de leis.  

 



Constitucionalismo 

- “Por não ser considerado um potencial inimigo dos direitos, o 

Parlamento não fica normativamente vinculado às declarações de 

direitos, tratadas como diretrizes ideais ou exortações morais ao 

legislador. O caráter vinculante de um preceito consagrado nas 

declarações de direitos só é alcançado mediante sua regulamentação 

por lei” (Novelino). 

 



Constitucionalismo 

- Constitucionalismo contemporâneo: após a Segunda Guerra, a noção 

de dignidade humana ganha muita relevância e passa a integral o 

núcleo central do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos 

fundamentais e do Estado constitucional democrático (Novelino).  

- Proteção internacional dos direitos humanos e surgimento de novos 

grupos de direitos fundamentais.  



Constitucionalismo 

- Rematerialização constitucional: imposição de diretrizes, opções 

políticas e amplas esferas de regulação jurídica estabelecidas em 

normas vagas e imprecisas, que vinculam o legislador em relação à 

forma e ao conteúdo das normas jurídicas que serão produzidas. 

- Transbordamento da constituição: ela passa a influenciar todo o 

ordenamento jurídico, podendo ser aplicada de forma direta.  



Constitucionalismo 

- Transformações do Estado de Direito (Novelino):  

1. Estado Liberal de Direito: estabelecido em decorrência da Revolução 

Francesa.  

- Limitação do Estado pelo Direito.  

- Principais características: os direitos fundamentais basicamente 

correspondem aos direitos da burguesia (liberdade e propriedade), a 

intervenção da Administração Pública somente pode ocorrer dentro da 

lei (princípio da legalidade da Administração Pública);  



Constitucionalismo 

- Além disso, “a limitação pelo Direito se estende ao soberano que, ao 

se transformar em ‘órgão do Estado’, também passa a se submeter 

ao império da lei (Estado limitado); o papel do Estado se limita à 

defesa da ordem e segurança públicas, sendo os domínios 

econômicos e sociais deixados à esfera da liberdade individual e de 

concorrência (Estado  mínimo)” (Novelino).  

 



Constitucionalismo 

- The Rule of Law: “governo das leis”, e não dos homens.  

- Há quatro significados básicos (Canotilho):  

a. obrigação da observância de um processo justo legalmente 

regulado, quando se tiver de julgar e punir os cidadãos, privando-os 

da sua liberdade e propriedade (princípio do devido processo legal 

em seu caráter substantivo);  

b. a proeminência das leis e costumes do país perante a 

discricionariedade do poder real;  



Constitucionalismo 

c. a sujeição de todos os atos do executivo à soberania do parlamento;  

d. a igualdade de acesso aos tribunais por parte dos cidadãos a fim de 

defenderem os seus direitos segundo “os princípios de direito 

comum dos ingleses (Common Law) e perante qualquer entidade 

(indivíduos ou poderes públicos)”. 

 



Constitucionalismo 

- Rechtsstaat: surgiu na Prússia (sec. XVIII) e se baseia na 

impessoalidade do poder. Todos são seus servidores e somente o 

Estado é soberano.  

- A lei é entendida como sendo a vontade do soberano (o Estado).  

- Não impõe limites ao poder do Estado – direitos individuais são 

concebidos como sendo uma autolimitação por parte do soberano.  



Constitucionalismo 

- L’État Legal e L’État du Droit: diz respeito ao estabelecimento de 

normas por legisladores eleitos democraticamente.  

- As leis concebidas pelo Parlamento expressam a vontade política 

geral e os imperativos constitucionais.  

- A princípio, o sistema francês não deixava margem para que os 

juízes adjudicassem a constituição. A ideia de État du Droit 

complementa o État Legal, transformando as garantias de natureza 

política em garantias legais. 



Constitucionalismo 

2. Estado Social: é um Estado capitalista marcado pela intervenção no 

âmbito social, econômico e laboral, que exerce um papel decisivo na 

produção e distribuição de bens, que garante um mínimo de bem-

estar para todos e que estabelece um “convenio global implícito de 

estabilidade econômica” (Novelino). 

 



Constitucionalismo 

3. Estado Democrático de Direito: caracterizado pela introdução de 

novos mecanismos de soberania popular, a garantia jurisdicional da 

supremacia da Constituição, a busca pela efetividade dos direitos 

fundamentais e ampliação do conceito de democracia (Novelino). 



Constitucionalismo 

- Além disso, “há limitação do Poder Legislativo, não apenas no 

aspecto formal (modo de produção do direito), mas também no 

âmbito material, fiscalizando a compatibilidade do conteúdo das leis 

com os valores consagrados na Constituição; imposição 

constitucional não apenas de limites, mas também de deveres ao 

legislador; aplicação direta da Constituição com o reconhecimento 

definitivo de sua força normativa”, dentre outros aspectos. 


