
1. CONCEITO, ORIGEM E FONTES DO DIREITO CONSTITUCIONAL. 

CONSTITUCIONALISMO

1.1 CONCEITO DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Para poder estudar Direito Constitucional, é importante que primeiramente en-

tendamos seu conceito e abrangência.

O Direito, como ciência, é um só. No entanto, como ocorre em outros campos do 
conhecimento humano, para facilitar seu estudo e tendo em vista a impossibilidade de que 
uma mesma pessoa conheça profundamente todo o seu campo de estudo, é ele dividido 
em diversos ramos, sendo o Direito Constitucional um deles.

Várias definições podem ser dadas para o Direito Constitucional, mas de uma forma 
ao mesmo tempo simples e que atenda aos objetivos desta Obra, podemos dizer que o 
Direito Constitucional é o ramo do direito público que tem como objeto de estudo os 
princípios e as normas fundamentais que regem a organização e o funcionamento 
dos Estados Nacionais.

Como essas normas e princípios estão estabelecidos na própria Constituição – 
qualquer que seja a sua forma – pode-se também dizer que o escopo do Direito Consti-
tucional é o estudo da Constituição, em seus mais diversos aspectos.

As normas e princípios trazidos pela Constituição orientarão o Estado em sua 
própria organização, no seu funcionamento, na relação entre seus órgãos internos e tam-
bém estabelecerão limites e obrigações na interação do Estado com os seus cidadãos, 
especialmente por meio dos chamados direitos fundamentais.

O Direito Constitucional é um dos ramos do Direito que mais interligações pos-
sui com os demais. Isso porque a Constituição é a base das normas jurídicas, trazendo 
disposições sobre as mais diversas áreas do Direito, como Direito Administrativo, Civil, 
Penal, Processual, Eleitoral, Financeiro etc. Somado isso ao fato de que ser a Consti-
tuição a norma fundamental do ordenamento jurídico, permite-nos dizer que o Direito 
Constitucional é a base dos demais ramos jurídicos.

Ao mesmo tempo que estabelece normas e princípios que serão usados na aplica-
ção e na interpretação das normas dos demais segmentos do Direito, o próprio exame, 
interpretação e aplicação da Constituição também se utiliza frequentemente de conceitos 
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e definições desses demais ramos. Assim, por exemplo, quando a Constituição fala em 
propriedade, o faz sem explicar juridicamente o conceito, o qual deve ser extraído das 
disposições do Direito Civil. Assim, vê-se que há uma relação de mão dupla entre o 
Direito Constitucional e os demais ramos do Direito, havendo uma interação contínua.

A análise dos diversos aspectos das normas constitucionais faz com que, de acordo 
com o enfoque dado, o Direito Constitucional seja dividido pela doutrina em Direito 
Constitucional positivo, comparado e geral:

a. Direito Constitucional Positivo: também chamado de direito constitucional 
especial ou interno, compreende a análise sistemática das normas constitu-
cionais em vigor em um determinado Estado. Ou seja, é o estudo do texto 
constitucional nacional vigente, buscando interpretá-lo, compreendê-lo e 
aplicá-lo, observando a realidade sociocultural da nação.

Assim, por exemplo, o estudo do texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, 
bem como das decisões judiciais e posições doutrinárias relacionadas, compete ao direito 
constitucional positivo. O direito constitucional positivo estuda o texto constitucional 
em si mesmo e sua relação com as demais normas jurídicas nacionais.

b. Direito Constitucional Comparado: o direito constitucional comparado 
abrange o estudo comparativo das constituições de diversos Estados Na-
cionais, confrontando suas normas e princípios entre si – critério espacial –, 
ou ainda comparando constituições diferentes de um mesmo Estado – critério 
temporal.

Desta forma, por exemplo, o direito constitucional comparado pode analisar as 
semelhanças e diferenças entre a tutela das liberdades no direito brasileiro e no direito 
norte-americano, ou a normatização constitucional da Administração Pública no Brasil 
e na França. Além disso, também pode comparar os mecanismos de estabilização demo-
crática previstos na Constituição de 1988 com aqueles trazidos na Constituição de 1967.

c. Direito Constitucional Geral: por sua vez, o objeto do direito constitucional 
geral é mais amplo, não se atendo somente ao texto constitucional, mas anali-
sando o próprio conceito de Direito Constitucional, seu conteúdo, suas fontes, 
seu inter-relacionamento com outras disciplinas, a teoria geral do Estado e da 
Constituição e a interpretação e aplicação das normas constitucionais, não se 
atendo ao texto legal, como faz o direito constitucional positivo.

Importante observar que o estudo do direito constitucional positivo, comparado 
e geral se dá de forma concomitante, sendo que cada um acaba por contribuir para o 
desenvolvimento dos outros. Assim, por exemplo, ao analisar a interpretação dada a dis-
positivos constitucionais em outros países, pode-se aperfeiçoar a elaboração, aplicação e 
interpretação das normas constitucionais vigentes no País. Da mesma forma, o estudo 
do Direito Constitucional Geral permite formar uma base teórica importante para os 
mesmos objetivos. 
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 Veja como foi cobrado:

(2013 – TRF/3ª Região – Juiz Federal – Adaptada) Julgue a seguinte afirmação: “O 
Direito Constitucional Comparado busca estudar as normas constitucionais vigentes 
em um determinado momento, comparando-as com as normas infraconstitucionais, 
mas sem levar em consideração normas constitucionais vigentes em outros países.”

( ) Certo      ( ) Errado

O Direito Constitucional Comparado estuda a relação entre as normas constitucionais 
vigentes no país com aquelas de outros países, estabelecendo relações de coincidência, 
divergência e complementariedade. Gabarito: Errado.

1.2 ORIGEM DO DIREITO CONSTITUCIONAL
Embora discussões sobre normas para a regulamentação e limitação do poder estatal 

ocorram desde a antiguidade – configurando o que muitos denominam de constitucio-
nalismo antigo, a origem do direito constitucional moderno está diretamente ligada ao 
surgimento das primeiras constituições escritas, especialmente a dos Estados Unidos, 
de 1787, e a primeira Constituição Francesa, de 1791.

Esses documentos surgem na esteira do movimento iluminista, o qual defendia, 
dentre outras ideias, uma reformulação dos Estados Nacionais, especialmente com a 
limitação do poder estatal e a defesa dos direitos individuais dos cidadãos contra os 
arbítrios dos governantes.

Embora possa-se dizer que todo Estado possui sua Constituição no sentido material 
de si mesmo e que existiam documentos esparsos anteriores que de certa forma restrin-
giam o poder dos governantes, como a Magna Charta, de 1215, ou o Bill of Rights, de 
1689, na Inglaterra, foi nas citadas constituições norte-americana e na primeira francesa 
que aparece uma sistematização da organização do Estado, com a definição dos papéis 
dos governantes; a previsão de liberdades individuais e o uso da própria palavra “Cons-
tituição”, como referência a uma norma superior que deveria ser juridicamente acatada 
por todos e pelas próprias Leis.

Com o advento dessas constituições surge também o que se convenciona chamar de 
constitucionalismo, que pode ser definido com um movimento jurídico, social e político 
que defende a adoção de uma constituição escrita por todos os países.

No mundo todo, as primeiras constituições eram bastante resumidas e refletiam 
fortemente as ideias liberais da época, basicamente estabelecendo, em regras bem gerais, 
a organização e a estrutura de cada Estado Nacional, bem como a defesa das liberdades 
individuais, como as relacionadas à crença, à expressão pública de ideias, ao exercício de 
atividades econômicas etc.
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Posteriormente, as constituições foram incorporando outras disposições, conforme 
o próprio conceito de “liberdade” foi se ampliando, além da extensão também do que 
se considerava como obrigações do Estado, ampliando o escopo de regulamentação das 
normas constitucionais, alargando também o campo de estudos do Direito Constitucional.

No Brasil, a primeira Constituição data de 1824, dois anos após a declaração de 
independência em relação a Portugal, sendo que nossa Constituição atual é de 5 de 
outubro de 1988.

1.3 FONTES DO DIREITO CONSTITUCIONAL
Quando se fala em “fontes do Direito” está a se falar dos locais de onde as normas 

jurídicas provêm e que influenciam em sua interpretação e aplicação. No caso do Direito 
Constitucional, suas fontes são: a Constituição, o Direito Natural, a jurisprudência, a 
doutrina e os costumes.

A Constituição é a primeira e principal fonte do Direito Constitucional, consi-
derada uma fonte direta, por ter efeito vinculante, não podendo suas disposições serem 
desobedecidas.

O Direito Natural – entendido como o conjunto de valores reconhecidos inter-
nacionalmente e que podem ser considerados a base para os ordenamentos jurídicos em 
geral – também é uma fonte do Direito Constitucional, uma vez que seus princípios são 
utilizados na própria produção da norma constitucional e em sua aplicação.

A jurisprudência deve ser entendida como o conjunto das decisões dos Tribunais, 
especialmente quando forem em um mesmo sentido, e tem papel relevantíssimo na inter-
pretação e correta aplicação das normas constitucionais, uma vez que cabe ao Judiciário, 
em última instância, decidir sobre como as disposições constitucionais produzirão seus 
efeitos.

A doutrina pode ser definida como o conjunto das exposições dos estudiosos do 
Direito, especialmente o Constitucional, possuindo função essencial na produção, inter-
pretação e aplicação das normas constitucionais. A própria jurisprudência costuma ser 
bastante influenciada pela doutrina, especialmente pelo magistério dos constitucionais 
mais consagrados.

Por fim, temos os costumes como a última das fontes do Direito Constitucional, 
os quais podem ser definidos como regras sociais não escritas, resultantes de uma prá-
tica reiterada de forma generalizada e prolongada, resultando numa certa convicção de 
obrigatoriedade. Os costumes não podem contradizer o texto constitucional, mas têm 
um papel importante na aplicação, interpretação e complementação das normas consti-
tucionais, sendo especialmente importantes no caso das constituições consuetudinárias, 
como é o caso da britânica.
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 Veja como foi cobrado:

(2014 – Cespe/Cebraspe – PGE/PI – Procurador do Estado Substituto) No Brasil, 
segundo a doutrina dominante, os usos e costumes não são fontes do direito consti-
tucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e 
materializada em um só código básico.

( ) Certo      ( ) Errado

Os costumes também são reconhecidos como uma das fontes do Direito Constitucio-
nal, ao lado das normas constitucionais, o Direito Natural, a doutrina, a jurisprudência 
e os costumes. Gabarito: Errado.

1.4 CONSTITUCIONALISMO
Para que se possa entender melhor a função da Constituição de um Estado é im-

portante que se tenha algumas noções sobre o chamado “constitucionalismo”.

O constitucionalismo, tal como entendido atualmente, pode ser definido como um 
movimento social, político e jurídico que defende que todo Estado deve possuir uma 
norma fundamental que definirá sua estrutura e funcionamento, ao mesmo tempo em 
que determina os limites do poder estatal. Essa norma fundamental deve ser obedecida 
por todas as outras normas jurídicas, e suas disposições não podem ser contrariadas pelo 
governante, sob pena de destituição do cargo.

1.4.1 CONSTITUCIONALISMO ANTIGO

Com as características vistas acima, o constitucionalismo só surgiu na idade 
contemporânea. No entanto, muitos autores costumam reconhecer a existência do 
que se convenciona denominar de constitucionalismo antigo, embora o termo não 
seja consenso.

Esse constitucionalismo antigo consistiria na tentativa episódica de povos da An-
tiguidade de limitar os poderes de seus governantes com base em leis e regras pré-es-
tabelecidas. Episódica porque, na verdade, essa não foi uma regra geral entre os povos 
antigos, sendo que as exceções costumam ganhar notoriedade.

Como exemplo disso, podemos citar hebreus, gregos e romanos. Os primeiros 
estabeleceram uma série de regras voltadas a seus governantes, inclusive de cunho civil e 
político, baseadas em ideias teocráticas – a religião foi muito usada na Antiguidade como 
forma de legitimar e, de outras formas, limitar, o poder dos governantes. Os gregos deram 
notável contribuição à ideia de limitação do poder estatal com sua ideia de “democracia”, 
embora o termo tivesse uma aplicação muito mais restrita do que tem hoje, uma vez que 


