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Tema DC - 04 – CONSTITUIÇÃO: 

CONCEITO, SENTIDOS, ELEMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 
 
 

1. CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 
Para José Afonso da Silva, a Constituição é considerada a lei fundamental, de 
organização do Estado, a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de 
normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de 
seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus 
órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas 
garantias; em síntese, é o conjunto de normas que organiza os elementos 
constitutivos do Estado 
 
A constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas; como 
conteúdo, a conduta humana motivada das relações sociais; como fim, a realização 
dos valores que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, como causa 
criadora e recriadora, o poder que emana do povo; não podendo ser compreendida 
e interpretada, se não tiver em mente essa estrutura, considerada como conexão de 
sentido, como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores. .(SILVA, 2002, p. 37) 
 
Entretanto, o mais importante é buscar um conceito jurídico que, a um só tempo, 
consiga delimitar seu alcance e explicar seu conteúdo e, o faz com maestria 
Alexandre de Moraes  para  o qual “juridicamente, porém, Constituição é a lei 
fundamental e suprema de um Estado, contendo normas com relação a estruturação 
do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder 
de governar, distribuição de competência, direito, garantias e deveres dos cidadãos” 
(Moraes, 2008. P.6) 
 
Portanto, Constituição é considerada a lei fundamental, essencial e mostra o modo de 
ser do Estado. 
 
Sob os pontos de vista: 
 
MATERIAL: Constituição ‚ um conjunto de regras que determinam a forma do Estado 

(unitário ou federal); a forma de governo (republicano ou monárquico); a constituição 
de poderes, limites de competências, estabelece fundamentos do ordenamento 
econômico e social, reconhece os direitos e garantias individuais. 
 
FORMAL: Constituição ‚ a lei escrita, uma carta ou estatuto que contem as regras 
formadoras de todos os direitos da nação.  
 
Em princípio, verifica-se que  todo Estado moderno tem uma Constituição.  
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2. SENTIDOS: 
 
Explica José Afonso da Silva, que constituição indica a multiplicidade de “sentidos” da 
palavra  constituição, elenca vários de seus significados, para, afinal, concluir que “a 
Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização 
dos seus elementos essenciais; um sistema de normas jurídicas, escritas ou 
costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de 
aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos".  Observa-se 
que a Constituição de um Estado pode ser analisada de diversos  
ângulos:  
  
a) Sentido político – Constituição é algo que emana de um ato de poder soberano. O 

ato de um poder soberano, fazendo-se prevalecente, determina a estrutura mínima do 
Estado, ou seja, as regras que definem a titularidade do poder, a forma de seu 
exercício, os direitos individuais etc., dando lugar à Constituição em sentido próprio.  
  
b) Sentido sociológico – A Constituição tem necessidade de ser o reflexo das forças 
sociais que estruturam o poder, sob pena de encontrar-se apenas uma “folha de 
papel”. Assim, se inexistir coincidência entre o documento escrito e as forças 
determinantes do poder, não estaremos diante de uma Constituição.  
  
c) Sentido formal – Constituição é o conjunto de normas que se situa num plano 

hierarquicamente superior a outras normas. Nesse sentido, pouca valia tem o 
conteúdo, sendo preponderante a formalização (em posição hierárquica superior) 
desse conjunto de normas.  
 
 
Por sua vez, Pedro Lenza explica que existem várias concepções ou acepções a 
serem tomadas para definir o termo “Constituição”. Alguns autores preferem a ideia 
da expressão tipológica dos conceitos de Constituição em várias acepções, tais como 
no sentido: sociológico, político, material e formal, jurídico e culturalista. Cada 
definição deverá ser empregada de acordo com o seu critério, não sendo um mais 
certo do que o outro. LENZA. 2011. p. 70) 
 
Diversos são os enfoques e diferentes são os sentidos atribuídos à Constituição 
enquanto instituto sociológico, político e jurídico, conforme a seguir:  
 
- Sentido sociológico: Ferdinand Lassale – considera a constituição, como uma 

soma de fatores reais de poder, não passando a escrita de uma “folha de papel” que 
poderia ser rasgada a qualquer momento, sempre que contrariasse os fatores reais 
de poder. Segundo esta concepção de Lassale, Constituição seria então, a somatória 
dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. 
 
- Sentido Político: Carl Schmitt  - considera a constituição, como uma decisão 

política fundamental, estabelecendo uma distinção entre ela e as leis constitucionais; 
a Constituição disporia somente sobre normas fundamentais (estrutura do Estado e 
direitos individuais), enquanto as demais normas contidas em seu texto seriam leis 
constitucionais. 
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Portanto, pode-se afirmar, em complemento, que, na visão de Carl Shimitt, em razão 
de ser a Constituição produto de uma certa “decisão política”, ela seria, nesse sentido, 
a “decisão política do titular do poder constituinte”. 
 
 
- Hans Kelsen (destaca o sentido jurídico das constituições) – considera a 

constituição como uma norma hipotética fundamental; dessa forma, é o vértice de 
todo o sistema normativo, leva-se em consideração a posição de superioridade 
jurídica; as normas constitucionais são hierarquicamente superiores a todas as 
demais normas jurídicas.   
 
 
CONSTITUIÇÃO sob o ponto de vista JURÍDICO: entende-se como o conjunto de 
regras referentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e 
exercício do poder, estabelecimento de seus órgãos e aos limites de sua ação. São 
as regras principais e as regras complementares serão reguladas por leis ordinárias. 
 
 

3. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES 
 

Os doutrinadores nem sempre convergem para o mesmo ponto, quando são tratados 
os Elementos das Constituições, que encontram-se elencados em um todo orgânico e 
sistematizado, as normas constitucionais estão agrupadas em títulos, capítulos e 
secções, com conteúdo, origem e finalidade diversos (LENZA, 2011, p.94) 
 
Em face das divergências das propostas pelos doutrinadores, Pedro Lenza explica 
que considera mais completa a identificação proposta pelo Professor José Afonso da 
Silva, de “cinco categorias de elementos” assim definidos:  
 
 

- ELEMENTOS ORGÂNICOS: São as normas que regulam a estrutura do Estado, 
dispondo sobre a sua organização e o modo de funcionamento. 
Exemplos:  
a) Título III (Da organização do Estado);  
b) Título IV (Da organização dos Poderes e do Sistema de Governo);  
c) Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e da segurança pública; 
d) Título VI (Da Tributação e do Orçamento) 
 
- ELEMENTOS LIMITATIVOS: São as normas que tratam dos limites da atuação 
do Estado, restringindo o poder de atuação de seus agentes para resguardar 
direitos considerados fundamentais de cada pessoa humana e garantem a 
liberdade, limitando-se a atuação dos poderes estatais. 
 
Exemplo: Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) excetuando o Capítulo 
II do referido Titulo II (Dos Direitos Sociais), estes definidos como elementos sócio-
ideológicos. 
 
- ELEMENTOS SÓCIO-IDEOLÓGICOS: São as normas que revelam o 

compromisso da ordem constitucional estabelecida com determinados princípios 
ideológicos. 
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Exemplos:  
a) Capítulo II do Título II (Dos Direitos Sociais); 
b) Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira); 
c) Título VII (Da Ordem Social); 
 
- ELEMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL: São normas 

destinadas a garantir a solução dos conflitos constitucionais, instrumentos de 
defesa do próprio Estado e das instituições democráticas. Constituem instrumentos 
de defesa do Estado e buscam garantir a paz social. 
Exemplos:  
a) O artigo 102, I, “a” (ação de inconstitucionalidade); 
b) Artigos 34 e 36 (Da intervenção nos Estados e Municípios) 
c) Artigos 59, I e 60 (Processos de emendas à Constituição); 
d) Artigos 102 e 103 (Jurisdição constitucional); 
e) Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, especialmente 

o Capítulo I, que trata do estado de defesa e do estado de sítio, já que os 
Capítulos II e III do Título V caracterizam-se como elementos orgânicos); 

  
- ELEMENTOS FORMAIS DE APLICABILIDADE: São as normas destinadas a 
possibilitar a aplicação dos próprios dispositivos constitucionais. 
Exemplos:  
a) preâmbulo; 
b) disposições constitucionais transitórias; 
c) artigo 5º, § 1º, quando estabelece que as normas definidores dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
 

 
4. CLASSIFICAÇÃO 

 
Importante esclarecer que existe uma série enorme de “Classificações” das 
constituições, que de acordo com a abordagem dos doutrinadores ultrapassam a  
casa dos 50 tipos e variam de acordo com as conceituações de renomados autores, 
tais como: Jorge Miranda, J.J.G. Canotilho, José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, , 
Pinto Ferreira, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pedro Lenza, Uadi Lamego Bulos, 
Alexandre de Moares, Kildade Gonçalves Carvalho, André Ramos Tavares e outros. 
 
Pedro Lenza esclarece que para efeito de estudos iniciais, serão consideradas as 
classificações a seguir: (LENZA, 2011, p.80): 
 
A. QUANTO A ORIGEM  (distinção entre “Constituição” e “Carta”) 

 
- OUTORGADA: São elaboradas sem a participação, que surgem em períodos de 

grande centralização do poder, ou mesmo na ausência de liberdades individuais, 
em regimes autoritários e são impostas ao povo. 
Exemplos: As constituições brasileiras de 1891, de 1934, de 1946 e de 1988. 
 
- PROMULGADAS: São as democráticas ou populares, cuja origem está em uma 
Assembleia Constituinte composta por representantes escolhidos pelo povo com 
a finalidade de elaborar um texto constitucional.  
Exemplos: As constituições brasileiras de 1891, de 1934, de 1946 e de 1988.  
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- CESARISTA OU BONAPARTISTA: Quando uma constituição é outorgada e 
depende de ratificação popular para entrar em vigor.  
Exemplos: Constituição da Bolívia e Equador. 
 

- PACTUADA: São aquelas realizadas com um pacto entre o soberano e um 
corpo representativo nacional. 
Exemplos: A Magna Carta foi um exemplo típico deste tipo.     

 
B. QUANTO À FORMA: Podem ser escritas e nãoi escritas. 

 

- ESCRITAS: são as constituições mais recentes, consistindo um conjunto de 
regras codificado e sistematizado em um único documento, para fixar-se a 
organização fundamental. Alguns doutrinadores denominam de constituição 
“instrumental”. 
Ex. a dos Estados Unidos (com 7 artigos), do Brasil (com 245 artigos) 
 
- NÃO ESCRITAS: também denominadas de “costumeira” são as que possuem 
as regras baseadas nos usos e costumes e as suas normas não estão contidas 
em um documento único e sim em leis esparsas, costumes, jurisprudência e 
convenções .  
  Exemplo: Grã-Bretanha 

 

C. QUANTO À EXTENSÃO: Podem ser analíticas ou dirigentes e sintéticas. 
 

- ANALÍTICAS OU DIRIGENTES:  são aquelas que examinam e regulamentam 

todos os assuntos que entendam relevantes à formação, destinação e 
funcionamento do Estado. Descem em minúcias que deveriam ser colocadas em 
legislação infraconstitucional. 
Exemplo: Constituição de 1988 
- SINTÉTICAS: são aquelas que abordam somente os princípios e as normas 
gerais de regência do Estado, organizando-o e limitando seu poder, por meio da 
estipulação de direitos e garantias fundamentais. 
Exemplo: Constituição Americana de 1787 

 
D. QUANTO AO CONTEÚDO:  A constituição pode ser: material e formal. 

 
 - MATERIAL: São aquelas constituições que possuem em seu texto, normas 

fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, direitos e 
garantias fundamentais. 
Exemplo: A Constituição Imperial de 1824 
 
- FORMAL:  são aquelas constituições que elegem como critério o processo de 
sua formação e não o conteúdo de suas normas. Desta forma, quaisquer normas 
nelas contidas, serão de caráter constitucional. 
 

E. QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO: podem ser consideradas como: 
dogmáticas e históricas. 

 
- DOGMÁTICAS: -se como produto escrito e sistematizado por um órgão 

constituinte, a partir de princípios e ideias fundamentais da teoria política e do 
direito dominante. Elaboradas racionamento por uma Assembleia Constituinte 
Exemplo: Constituição de 1988. 
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- HISTÓRICAS: São constituídas através de um lento e contínuo processo de 
formação, ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. 
Alguns autores comental, que se aproximam das constituições “costumeiras”. 
Exemplo: Constituição Inglesa. 

 
F. QUANTO À ALTERABILIDADE: As constituições podem ser: rígidas, flexíveis ou 

plásticas e semirrígidas. 
 

- RÍGIDAS:  são as constituições escritas que só podem ser alteradas mediante 
um processo legislativo mais solene e dificultoso que o existente para a edição 
das demais espécies normativas. 
Exemplo: Constituição Federal de 1988 
 
-SEMIRÍGIDAS: contêm regras que podem ser alteradas pelo processo legislativo 

ordinário, ao lado de outras regras específicas que só podem ser alteradas por 
um processo legislativo especial e mais dificultoso. 
Exemplo: Constituição Imperial de 1824 

 
G. QUANTO Á SISTEMÁTICA: As constituições podem ser: reduzidas e variadas: 

 
REDUZIDAS: as que materializam em um só código básico e sistemático. 
 
- VARIADAS: aquelas que se distribuíram em vários textos e documentos 
esparsos, sendo formadas de várias leis constitucionais. 
Exemplo: Constituição Belga de 1830 e francesa de 1875 

 
H. QUANTO À DOGMÁTICA: são as constituições ortodoxa e eclética: 

 
- ORTODÓXA: as constituições que são formadas de uma só ideologia. 
Exemplo: Constituição Soviética de 1977 e diversas da China marxista. 
 

- ECLÉTICA: aquelas formadas por ideologias conciliatórias. 
Exemplo: Constituição brasileira de 1988. 

 
I. QUANTO À CORRESPONDENCIA COM A REALIDADE: são as constituições 

normativas e semânticas. 
 

- NORMATIVAS: são as constituições em que o controle do poder está 

fortemente disciplinado e limitado por controle procedimental. 
Exemplo: constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1946 
 

- SEMÂNTICAS: estas constituições buscam conferir legitimidade meramente 
formal aos detentores do poder, em seu próprio benefício. 
Exemplo: Constituições brasileiras de: 1937 1967 e 1969.  

 

J. QUANTO AO SISTEMA: podem ser: principiológica e preceitual. 

 
- PRINCIPIOLÓGIAS: são aquelas em que predominam os princípios 

identificados como normas constitucionais providos de alto grau de abstração. 
Exemplo: Constituição brasileira de 1988. 
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- PRECEITUAL: prevalecem as regras individualizadas como normas 
constitucionais, revestidas de pouco grau de abstração, concretizadoras de 
princípios , pelo que é possível a aplicação coercitiva. 
Exemplo: Constituição mexicana 

 
 
K. QUANTO À FUNÇÃO: são as constituições provisórias ou definitivas. 

 
- PROVISÓRIAS: são as constituições provenientes de revoluções, sendo um 
conjunto de normas com dupla finalidade para definição do regime de elaboração 
e aprovação da constituição formal para estruturação do poder político. 
 
- DEFINITIVAS: são as constituições surgidas após a eliminação ou erradicação 
de resquícios do antigo regime. 
 
 

     CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Quanto ao conteúdo: Formal 

Quanto à forma: Escrita e analítica 

Quanto ao modo de elaboração: Dogmática 

Quanto à origem: promulgada: Promulgada 

Quanto à estabilidade: Rígida 

Quanto à função: Definitiva 

 
 
 

5. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 
 
 Rigidez e supremacia constitucional: A rigidez decorre da maior dificuldade 
para sua modificação do que as demais; dela emana o princípio da supremacia da 
constituição, colocando-a no vértice do sistema jurídico. 
 
 Supremacia da Constituição Federal: por ser rígida, toda autoridade só nela 
encontra fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais; 
exerce, suas atribuições nos termos dela; sendo que todas as normas que integram a 
ordenação jurídica nacional só serão válidas se conformarem com as normas 
constitucionais federais. 
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