
 

1 

 

Constitucionalismo e Constituição de:  

Nicolla de Mateucci1 a Giuseppe Vergottini. Parte I.  

 

Este presente artigo busca tratar do assunto Constitucionalismo. Pois, é um assunto muito 

estudado e de suma importância para o Direito Político, a Ciência Política, Sociologia 

Política. Para o Professor, Cientista Político e Escritor Nicola Mateucci é uma referência 

no assunto Constitucionalismo. Quando Norberto Bobbio tratou de elaborar o Dicionário 

                                                           

1 Italiano de Bolonha; Nascido em 10 de janeiro de 1926 e faleceu em 09 de outubro de 2006. Está dentre 

os principais Teóricos do Constitucionalismo Liberal do século XX. O seu nome não poder se separado do 

mesmo. Dentre as muitas atividades foi: Cientista Político; Escritor e Fundador de Revista II Mulino. Pai 

da Editora Homônima e do Instituto Carlos Cattaneo. Depois, dos anos de 1940 passa estudar sozinho 

alguns assuntos. Mesmo depois, da Segunda Guerra não tomou partido de nenhum movimento político. 

Todavia, o seu alvorecer político é independente e pró-liberalismo. Até que se tornou uma referência no 

assunto. A Família tinha uma pequena Biblioteca particular, e somada a ajuda de alguns amigos passou a 

ter contatos com obras Liberais, e consequentemente, embebedou-se se nelas até nunca mais se separou 

delas. Por volta do ano de 1945, seu Pai Lionello Mateucci é assassinado. Todavia, nunca tratou desse 

episódio fora do seu convívio íntimo. Isso não o fez parar, pois, em 1848, graduou-se pela Universidade de 

Bolonha em Lei (Filosofia espírito de Benedetto Crocce), e dois anos depois, em Filosofia (Antonio de 

Gramsci e a Filosofia Práxis). Nesse período estuda com a Felice Battaglia, e colabora com seus estudos. 

Depois, de sua graduação em Filosofia Nicolla Mateucci passa a integrar o Instituto Italiano de Estudos 

Históricos de Nápoles que foi Fundado por Benedetto Crocce, mas, que nessa época era dirigido por: 

Frederico Chabod. Assim, a partir dos anos de 1950 ele passou a lecionar Filosofia do Direito do Bolonha. 

Na década seguinte, ele atua com a mesma função em Ferrara, mas, nos anos de 1970 ele retorna para 

Bolonha. Transportou-se de Cadeira de Filosofia Moral. Ainda nos anos de 1960 Presidiu i Instituto Carlos 

Cattaneo e a Associação da Cultura e da Política: The Mill. Dentre suas principais referências estavam: 

Benedetto Crocce; Antonio de Gramsci; o Jornalista Geneva Mallet Du Pan; adomirador e colaborador dos 

trabalhos políticos de Norberto Bobbio; Alexia de Tocqueville;  Hannah Arendt, Carl Schmitt e Friedrich 

Bon Hayek. Sempre esteve na roda de Intelectuais do seu tempo como: Angelo Panebianco, Lorenzo 

Ornaghi , Carlo Galli , Alessandro Dal Lago , Angelo Petroni , Carlo Rossetti e Edmondo Berselli . Nicolla 

Mateucci fundou as Revistas: Filosofia Política e o Pensamento Político. Como Jornalista participa de 

Jornais de grande expressãp de sua época: II Resto de Carlino e o II Giornale. Sua principal obra foi o 

Dicionário Político sendo publicado em parceria com Gianfranco Pasquino e Norberto Bobbio. Sua 

primeira versão foi em 1976, mas, as sua reedições tornaram a obra uma baluarte para os estudantes de 

Ciência Política, Direito, Jornalismo e estudantes de Humanas em geral.              

https://it.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Hayek
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Hayek
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Panebianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ornaghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ornaghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Galli_(politico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Dal_Lago
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_Petroni&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rossetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmondo_Berselli
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Pasquino
https://it.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
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de Política, Nicolla De Mateucci não podia ficar de fora. Um de seus verbetes do livro é 

o Constitucionalismo.    

 

This article deals with the subject of Constitutionalism. For, it is a subject very studied 

and of paramount importance for Political Right, Political Science, Political Sociology. 

For the Professor, Political Scientist and Writer Nicola Mateucci is a reference in the 

subject Constitutionalism. When Norberto Bobbio tried to elaborate the Dictionary of 

Politics, Nicolla De Mateucci could not be left out. One of his entries in the book is 

Constitutionalism. 
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Segundo Nicola Mateucci, o Constitucionalismo é um vocábulo totalmente 

político, e de origem italiana. É um verbete que apesar de recente, já está estabelecido. 

Devido, a condição da Ciência Política da Nação Italiana. “Para uma primeira definição, 

convém partir do significado que possuem as palavras Constituição e constitucional na 

ciência jurídica continental e inglesa” (DE MATEUCCI, 1997, 246 p.). Dentro do Cronos 

Positivista-Jurídico ele não tem um estudo completo, relembrando mesmo que já 

estabelecido, pois é jovem. Isso colabora para que não tenha tantas obras assim a seu 

respeito. Consequentemente, para Hans Kelsen 2 , que é o um Baluarte nas Escolas 

Normativa e Institucional de Jurisdição, “o termo Constituição possui um significado 

meramente descritivo, perfeitamente igual ao que possui nas ciências naturais. Esse 

significado científico é absolutamente independente e autônomo de qualquer relação com 

o conteúdo concreto da Constituição que, por sua vez, seria político e axiológico” 

(KELSEN apud DE MATEUCCI, 1997, 247 p.).  

A Constituição é um Espírito de uma Sociedade a ser considerada de primeiro 

Mundo, Moderna e Evoluída. É um Mecanismo Conservador da Ordem, e que têm nas 

suas Instituições uma extensão do seu Poder Invisível. “Deste modo, sendo a Constituição 

imanente a qualquer sociedade, é necessário distinguir o juízo científico sobre as 

características próprias de cada Constituição, tanto sob o aspecto formal como sob o 

aspecto material, do juízo ideológico acerca do caráter constitucional ou não 

constitucional de um regime” (DE MATEUCCI, 1997, 247 p.). No Prisma Jurídico, a 

Constituição é um fenômeno de todos os Estados, é atemporal, que compreende, 

                                                           
2 Segundo Daniela de Lima: “A partir da apresentação biográfica e produções literárias de Hans Kelsen, 

poder-se-á compreender melhor o objetivo do mestre austríaco de elevar o Direito a posição de verdadeira 

ciência jurídica. Kelsen nasceu em 1881 na cidade de Praga. Formou-se em Direito na Universidade de 

Viena em 1906 e de 1921 a 1930 foi juiz da Corte Constitucional da Áustria. Em 1940 emigrou para os 

Estados Unidos e no ano de 1943 tornou-se professor de Ciência Política da Universidade de Berkeley até 

morrer em abril de 1973, aos 91 anos. Entre as principais obras do autor, está Teoria pura do direito, núcleo 

da obra kelseniana. Em sua vida dedicada à ciência, Hans Kelsen compôs uma obra gigantesca que ainda 

influencia estudiosos e operadores do Direito. Consagrado como o maior jurista do século XX, Kelsen 

desenvolveu trabalhos sobre diversos temas jurídicos, tais como justiça, democracia, teoria do Direito e do 

Estado, entre outros (...) ”.  

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8639 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8639
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“portanto, também os absolutistas do século XVII e os totalitários do século XX — têm 

uma Constituição, uma vez que existe sempre, tácita ou expressa, uma norma básica que 

confere o poder soberano de império; que se imponham depois limites a esta soberania 

ou que seu exercício seja repartido por diversos órgãos pouco importa: ubi societas, ibi 

ius” (DE MATEUCCI, 1997, 247 p.).  Para Nicolla de Mateucci, o Constitucionalismo 

tem algumas funções primárias:  

 

  

Assim, na visão de Nicolla de Mateucci, o que resta a Ciência é desenvolver 

caminhos tipológicos classificatórios. Para que não fique delimitada a simples caminhos 

tácito-filosóficos, e desenvolva realmente, uma diretriz para quem estuda o 

Constitucionalismo. A Ciência-jurídica já faz uso de desenhos tipológicos constitucionais 

bem comuns a nós, que é uma ferramenta de oposição ao Absolutismo, que é o 

Parlamento. São propostos novos modelos de Monarquia. Ele ganhou uma Constituição 

e um Parlamento. Tudo isso para impedir o Renascimento Político do Absolutismo. A 

Monarquia passa ser “um sistema de Governo em que os ministros, conquanto governem 

baseados em um Estatuto ou Carta, são apenas responsáveis perante a Coroa, enquanto 

perante o Parlamento não têm senão responsabilidade penal — não política — por traição 

ou violação da Constituição” (DE MATEUCCI, 1997, 247 p.). Na prática política, o 

construir

os princípios idológicos

Fundamentar  a 
Constituição

Organizar a      
Constituiçaõ



 

5 

Constitucionalismo é a materialização do Estado Não-Absolutista, ou seja, a separação 

dos poderes: Executivo; Legislativo e Judiciário.  

trata-se ainda de uma monarquia "dualista", para outros de um passo mais 

além) entre o rei e o Parlamento: uma forma de Estado que, historicamente, 

sucede ou, melhor, substitui a monarquia absoluta, onde o poder está 

totalmente concentrado nas mãos do rei, prossegue ou, antes, evolve na 

monarquia ou na república parlamentar, em que o poder está nas mãos do povo, 

que elege a assembleia ou assembleias representativas, as quais, por sua vez. 

Escolherão o Governo. Mas também aqui se admite a divisão dos poderes, na 

medida em que o chefe do Estado, rei ou presidente, embora não responsável, 

conserva ainda uma margem mais ou menos grande de poder, aquele poder 

indispensável à manutenção do equilíbrio entre os diversos órgãos 

constitucionais (DE MATEUCCI, 1997, 247 p.).       

 

No Plano Político De Mateucciano podem ser citados alguns exemplos históricos 

importantes de a Monarquia é a Inglaterra. É inaugura após, a Revolução Gloriosa no 

século XVII (1688-89). Na França esse fenômeno já acontece em pleno século XIX, 

precisamente, no ano de 1830, no Governo chamado de Restauração. Na Bélgica esse 

modo de governar nasce após uma a Revolução de 1830, já na Itália, esse tipo de Governo 

Constitucional passa a ter existência no ano de 1848, a para finda os exemplos 

Mateuccianos, na Alemanha de Otto Von Bismark o Constitucionalismo também ganhou 

força em 1848, e na Rússia, somente, com o fim da desconhecida Revolução de 1905, em 

pleno início do século XX. “Esta definição, embora apresente indubitáveis vantagens no 

plano tipológico, corre o risco de ser escolástica e extrínseca, na medida em que, 

definindo tão restritamente o termo constitucional, menos amplamente que o de 

Constituição, acaba por colher apenas o que é acidental nestes regimes, deixando fugir o 

que lhes é essencial” (DE MATEUCCI, 1997, 247 p.).  

Na teoria esses países passaram a ser constitucionais, algo que na prática, 

infelizmente, não queria dizer nada, nem se isso seria melhor para o povo ou não. “Se 

atendermos ao significado concreto que tiveram no século passado as palavras 

Constituição e constitucional, notaremos que a ciência jurídica realizou uma obra de lenta, 

mas inflexível depuração dos valores nelas originariamente implícitos, esvaziando-as 

assim de alcance político, para garantir-lhes um uso neutro na pesquisa científica” (DE 

MATEUCCI, 1997, 247 p.). Todavia, a Ciência Jurídica iniciou um longo caminho, que 
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tende a ser eterno. Pois, “a hodierna definição de Constituição é demasiado ampla, a de 

constitucional demasiado restrita, para nelas basearmos o significado que hoje possui o 

termo Constitucionalismo no pensamento e na ciência política, ou, melhor, naquela parte 

da ciência política que se preocupa com os problemas da técnica constitucional” (DE 

MATEUCCI, 1997, 247 p.). Atualmente, devido, a modernidade e os desdobramentos 

científicos, não se tem mais como separar os vocábulos: Constituição e Constitucional, 

dessa ideologia chamada Constitucionalismo “um complexo de concepções políticas e de 

valores morais, procurando separar as soluções contingentes (por exemplo, a monarquia 

constitucional) daquelas que foram sempre suas características permanentes” (DE 

MATEUCCI, 1997, 247 p.). Graficamente fica assim:  

  

 Esses vocábulos tomaram foram de trigêmeos univitelinos e siameses, não podem 

mais serem separados com certeza morreriam: “usando uma expressão bastante 

abrangente, que o Constitucionalismo é a técnica da liberdade, isto é, a técnica jurídica 

pela qual é assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo 

tempo, coloca o Estado em condições de não os poder violar” (DE MATEUCCI, 1997, 

247-48 p.). A praticidade do Constitucionalismo vai variar dentro do tempo, e do local, 

não sendo uniforme, isso sempre acaba afetando o seu real valor na prática os ideais de 

Liberdade do Cidadão – este que nunca é realmente atendido em seus direitos: “é em 

função deste que se preordenam e organizam as técnicas” (DE MATEUCCI, 1997, 248 

p.). O Constitucionalismo tem duas Naturezas Principais. Primeira: É Anti-Absolutista, 

Constitucionalismo

ConstitucionalConstituição
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é divisor dos três poderes, ou seja, o poder horizontal. “O Constitucionalismo consiste na 

divisão do poder, de modo que se impeça todo o arbítrio; mas, se a aversão ao arbítrio 

constitui o fim último do Constitucionalismo” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). Segunda: 

É um Governo de Leis, e Racionalista dos Direitos dos Homens. Não é um Governo 

Antropológico, e nem tão pouco, uma mera luta do poder pelo poder sempre.  Isso pode 

ser confirmado pelo próprio Nicolla de Mateucci: “o Constitucionalismo representa o 

Governo das leis e não dos homens, da racionalidade do direito e não do mero poder, mas 

também aqui são diversas as soluções históricas de limitação do poder” (DE 

MATEUCCI, 1997, 248 p.). Nesse bojo ideológico invisível que há dentro do 

Constitucionalismo, por exemplo: “um valor que poderemos resumir na defesa dos 

direitos da pessoa, do indivíduo, do cidadão” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). O caminho 

já percorrido pelo Constitucionalismo tem que ser visto como de vitória:  

 

é preciso definir tipologicamente, com base na história, as diversas soluções 

que, na qualidade de meios, têm sido oferecidas para alcançar tal fim e foram 

formalizadas mediante conceitos outros que não o de Constitucionalismo, 

como o de separação dos poderes, garantia, Estado de direito ou Rechtsstaat e 

Rule of law. Trata por isso de saber se o Constitucionalismo hoje, sem negar 

estas experiências do passado, tem um significado particular e específico (DE 

MATEUCCI, 1997, 248 p.).  

 

Constitucionalismo: a Divisão dos Podres e o Governo Misto.  

 Segundo Nicolla de Mateucci, o Constitucionalismo é popularmente conhecido 

como “a divisão do poder ou, de acordo com a formulação jurídica, com a separação dos 

poderes” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). A Grande Luz documental que materializa o 

Constitucionalismo é Declaração do Direito do Homem de 1789, que embebedou toda a 

Europa no Século das Revoluções, e para sempre toda a modernidade mundial, ela tem 

no seu artigo 16, o ponto máximo para alguns especialistas em Constitucionalismo: “Toda 

sociedade, em que não for assegurada a garantia dos direitos e determinada a separação 

dos poderes não tem Constituição” (DECLARAÇÃO DO DIREITO DO HOMEM, 1789, 

ART. 16). Semelhante, a Contemporaneidade o Prisma da Ciência Jurídica e Política 

colocam o Constitucionalismo como: “a separação dos poderes, com o sistema de freios 

e contrapesos e com a balança dos diversos órgãos” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). 

Para Carl Friedrich, “o absolutismo, em qualquer das suas formas, prevê a concentração 
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do exercício do poder; o Constitucionalismo, pelo contrário, prevê que esse exercício seja 

partilhado” (FRIEDRICH apud DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). Seguindo a opinião Carl 

Friedrich, o Constitucionalismo coloca freios no Cavalo Chamado Governo. Um exame 

mais profundo seria necessário para identificar os caminhos e as técnicas para a 

conservação desse fair-play (a fim de garantir), ou seja, um Governo de 

Responsabilidades. É unânime: “o Constitucionalismo coincide, deste modo, para muitos 

com a separação dos poderes. A tentação de aceitar esta identificação é muito forte, se 

não for por outros motivos, ao menos pelo prestígio das pessoas que a corroboraram: 

baste citar os nomes de Locke, Montesquieu e Kant” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.).  

Assim, a lógica da divisão dos três poderes merece uma maior profundidade pelo 

prisma Científico-Jurídico, quando não estudado as coisas perdem a importância. Por dois 

motivos: “de um lado, pela diversidade de maneiras como juridicamente se concretizou 

até hoje a exigência da divisão do poder e, do outro, pela impossibilidade de explicar, de 

modo suficientemente realista, a dinâmica do poder nos nossos sistemas democrático-

parlamentares” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). A Doutrina Constitucionalista por si só 

não garante nada de direito e liberdade dos Cidadãos, devido, aos mecanismos político-

constitucionais permitido pelo próprio sistema político vigente. Segundo Charles 

Montesquieu, a separação dos Três Poderes na Constituição Inglesa, que ele se referendou 

no Espírito e as Leis de 1748. “Tudo estaria perdido se uma só pessoa, ou um só corpo de 

notáveis, de nobres ou de povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis, o de 

executar as decisões públicas e o de punir os delitos ou contendas entre os particulares” 

(MONTESQUIEU apud DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). Pensando no tempo do século 

XVIII da Sociedade Inglesa, o ponto importante era: “a divisão do poder legislativo — o 

que representa a vontade geral do Estado — entre as classes ou os Estados medievais do 

reino. Na realidade, o Parlamento inglês é constituído pelo rei, pela nobreza temporal e 

espiritual, e pelo povo” (DE MATEUCCI, 1997, 248 p.). Para Montesquieu, a 

estabilidade encontrava-se no Governo Misto, de inspiração Político-Filosófica Inglesa. 

“Assim, acrescentando ao novo princípio da separação dos poderes o velho tema do 

Governo misto, isto é, a divisão do poder legislativo, chega a esta conclusão: Estando o 

corpo legislativo dividido em duas partes, mutuamente se refrearão uma à outra com o 

recíproco poder impeditivo. Ambas estarão vinculadas ao poder executivo, ligado, por 

sua vez, ao legislativo” (DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). A Importância de Montesquieu 

para a Ciência Política, Jurisprudência e entre outras não é em vão: “Montesquieu 
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apresenta a teoria de um Governo balançado, em que os diversos órgãos, num sistema de 

pesos e contrapesos, realizam um equilíbrio constitucional capaz de obstar à consolidação 

de um poder absoluto” (MONTESQUIEU apud DE MATEUCCI, 1997, 249 p.).  

Graficamente fica se apresenta desse modo:  

 

 

 Para Nicola de Mateucci “Montesquieu identifica um órgão do Estado com uma 

classe ou camada social” (MONTESQUIEU apud DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). Esse 

é o ponto mais arcaico da Divisão dos Três Poderes, todavia, é a que teve mais 

repercussões da Europa do Século XIX. Sem dúvidas, trouxe consigo uma ebulição de 

transformações políticas, sociais, econômicas e históricas. Ele conserva o equilíbrio das 

Classes Sociais. “Por outras palavras, o poder estava dividido entre o rei, a nobreza e a 

burguesia, e era constitucional o regime que experimentava sua harmônica cooperação na 

formação da vontade do Estado. Além disso, o poder legislativo estava dividido, mas não 

limitado: podia fazer tudo o que queria, quando existia a harmonia e concerto de 

vontades” (DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). O efeito Montesquieu no século XIX foi tão 

esplendoroso que teve exemplos indiscutíveis. O Estatuto Albertino de 1848, por 

exemplo, graças a uma interpretação extensiva cada vez mais liberal e democrática, que 

correspondia, não obstante, à mudança das relações de força, permitiu a transferência do 

equilíbrio constitucional: o poder executivo, antes responsável só perante o rei, tornou-se 

responsável perante a Câmara dos Deputados (DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). Uma 

questão que surgi é: O que ficou na Modernidade do Paradigma Montesquiano, dentro da 

ideologia que “o poder Emana do povo”? Resposta: “ficou apenas o conceito do equilíbrio 

constitucional, que impõe modos diversos e normas complexas à manifestação da vontade 

da maioria. Mas simples normas só podem frear não limitar efetivamente tal vontade” 

Equilíbrio Social

=

Sentido Social

Equillíbrio 
Constitucional

=

Sentido Jurídico
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(DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). Segundo Nicola de Mateucci, o exemplo da própria 

Constituição Italiana é bom para ser esclarecido como uma Balança Constitucional “ao 

estabelecer um sistema bicameral e manter diversas prerrogativas do chefe do Estado, é 

uma espécie de Constituição balançada, porquanto a vontade da maioria, tal qual resulta 

das eleições, é contida e refreada por complexos procedimentos, os únicos que lhe 

permitem expressar exigências válidas e legítimas” (DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). 

Impedindo: o caos social; a Tirania; a Anarquia e outros desdobramentos que possa 

ocorrer quando há desequilíbrio governamental.  

 

Constitucionalismo. Separação dos poderes: leis, decretos, sentenças. 

 

 Segundo Nicola de Mateucci, uma Teoria que não poder ser esquecida é a do 

Emanuel Kant3. Ela se próxima da Constituição Francesa de 1791. Kant “prefere antes 

compreender em sua natureza particular ou dignidade as diversas funções do Estado: 

legislativo, executivo, judiciário, “condições essenciais da formação do Estado (da 

Constituição), necessariamente derivadas da ideia deste, são dignidades políticas”, ou 

seja, pelo campo de visão de Emanuel Kant são espécies de Instituições Independentes 

dentro de um Sistema Burocrático Político de Direito. São díspares. “Têm de ser 

coordenados e reciprocamente subordinados, de tal maneira que um não possa usurpar as 

funções do outro ao qual oferece ajuda, mas tenha seu próprio princípio, isto é, ordene 

em qualidade de pessoa particular, embora sob a condição de respeitar a vontade de uma 

pessoa superior”. No caminho da Democracia as Constituições Francesas de 1791; 1795 

e 1848 tinham o foco de desunir o poder Legislativo do Executivo, para que se tornassem 

duas esferas opostas. “Como escreveu Kelsen, para reservar ainda ao monarca, reduzido 

                                                           
3 Segundo Umberto Padovani e Luís Castagnola: Kant Nasceu, Prussiano Oriental de Konigsberg, de 22 de 

Abril de 1724. Socialmente, é oriundo de uma família modesta. Foi educado no Colégio Fredericiano, de 

educação Pietista, que foi um divisor de águas na sua vida. Ainda em sua cidade natal formou-se em 

Filosofia. Bebeu de algumas fontes como: o Racionalismo de Leibniz; Wolf; além de Física e Matemática 

de Newton. A partir de 1756 passa a atuar como Professor na Universidade de sua Cidade. O seu estudo 

particular sobre John Locke; David Hume e Rousseau. Traz à tona uma Kant que se direciona para o Anti-

Racionalismo e Democracia. Em 1770 ele é ordenado como Professor Titular, e leciona até o ano de 1796, 

que só a doença o faz para seus estudos. Assim, em 1804 aos 80 anos morreu. Todavia, nunca deixou de 

ser um homem rigorista; Pietista; temente a Deus; comum e de fácil acesso pelos seus costumes bem 

corriqueiros.    
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à metade da sua autoridade pelo movimento democrático, a possibilidade de exercer sua 

influência no campo executivo, isto é, no campo da diplomacia, das forças armadas e da 

burocracia” (KELSEN apud DE MATEUCCI, 1997, 249 p.). No século XIX, 

principalmente, com o reflexo Mundial do Império Napoleônico. As Repúblicas 

Democráticas chegaram as Américas houve “a nítida separação entre o executivo e o 

legislativo encontrou no regime presidencial uma aplicação totalmente original” (DE 

MATEUCCI, 1997, 249 p.). Na Europa ao mesmo tempo, quase entrou em desuso com o 

crescimento do Parlamentarismo. “Poder-se-ia, porém, sustentar que a distinção entre 

poder executivo e poder legislativo não assenta tanto nas pessoas que desempenham uma 

ou outra dessas funções, quanto, sobretudo na sua particular natureza jurídica: tais 

funções seriam radicalmente diversas” (DE MATEUCCI, 1997, 249-50 p.). Segundo 

Nicola de Mateucci, Rousseau e Kant institui uma comparação: 

 

    

  

  Nicolla De Mateucci prossegue que: “para Kant, a lei possui um valor universal, 

porquanto não exprime a vontade empírica da maioria, mas a vontade unitária do povo 

em que cada um decide a mesma coisa para todos; o decreto, pelo contrário, é um ato 

particular para casos particulares” (DE MATEUCCI, 1997, 250 p.). Se isso não for 

somente teórico, na prática, as coisas vão entrar em choque. “Se aceitarmos o rigor 

filosófico e jurídico desta distinção, teremos de concluir que hoje existe uma perigosa 

confusão entre lei e decreto, uma vez que a distinção não depende do conteúdo do ato, 

mas só da sua fonte” (DE MATEUCCI, 1997, 250 p.). As Leis formais são jurídico-

administrativas “é o fenômeno das leis singulares ou leis-provisões, melhor conhecidas 

pelos italianos sob o nome de leggine, leis que não são gerais e abstratas, mas dizem 

respeito a este ou àquele indivíduo, a esta ou àquela categoria de indivíduos facilmente 

identificáveis” (DE MATEUCCI, 1997, 250 p.). Já se olharmos por outro prisma, “a lei 

é cada vez menos o resultado de uma iniciativa autônoma do Parlamento, já que, na 

Legislativo

=

Lei

Executivo

=

Decreto
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maioria dos casos, as assembleias representativas se limitam a votar os projetos de lei 

propostos pelo Governo” (DE MATEUCCI, 1997, 250 p.).  

A Modernidade não nota que há uma distinção transparente e latente entre: 

“direito e política, entre o legislar e o governar; na realidade, hoje se administra e governa 

por meio de leis, não segundo as leis” (DE MATEUCCI, 1997, 250 p.). Na prática, “o 

Parlamento não é mais um órgão de controle do poder executivo, mas um órgão de 

Governo. Por sua vez, a ciência jurídica parece secundar esta tendência” (DE 

MATEUCCI, 1997, 250 p.). Funcionalmente, Emanuel Kant quando ele idealiza a sua 

visão de: decreto; leis e sentença, ao mesmo tempo, ele correspondia à praticidade das 

funções Institucionais que há dentro do Estado. Não foi um tiro no vazio, mas, realmente 

ao alvo. Todavia, a Modernidade ao ver isso pelo mesmo prisma, “ciência jurídica 

moderna, ao contrário, estabelece uma distinção meramente quantitativa; para ela, leis, 

decretos e sentenças são normas jurídicas que apenas se diferenciam hierarquicamente no 

âmbito da ordem jurídica” (KANT apud DE MATEUCCI, 1997, 250 p.). É indiscutível, 

que a Divisão dos Três Poderes mora em Rousseau e Kant. Mas, também é indiscutível, 

que nada vale como referência para estudar o Parlamentarismo. “Onde perdeu valor toda 

distinção entre executivo e legislativo e existe, em lugar disso, a continuidade do poder 

ou um processo político que começa nas eleições e termina na ação do Governo” (DE 

MATEUCCI, 1997, 250 p.). Em outro tipo de Sociedade era mais lógica essa divisão. 

Nunca em um onde o Governo é da Maioria: Vejamos Graficamente:   
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 Segundo Nicola de Mateucci é evidente que: “o Governo da maioria pode suportar 

complexos procedimentos, tais como o sistema bicameral e as prerrogativas do chefe do 

Estado; mas tais procedimentos não constituem uma verdadeira divisão do poder” (DE 

MATEUCCI, 1997, 250 p.). O resumo disso tudo é que o Partido que contém uma maioria 

nas eleições, consequentemente, tende a ter o Chefe de Estado. Esse é o Governo da 

Maioria. Segundo Mirkine-Guetzévitch: “a essência do parlamentarismo moderno 

consiste na aplicação política do princípio majoritário ou da sua tradução em termos de 

Governo. O povo vota, os eleitos se reúnem, nomeiam e formam um Governo; é assim 

que o povo elege, mediante a assembleia, o próprio Governo. Mas tal poder, mesmo se 

baseado no consenso, mesmo se disciplinado por complexas normas, pode tornar-se 

sempre arbitrário” (MIRKINE-GUETZÉVITCH apud DE MATEUCCI, 1997, 250 p.).  

Constitucionalismo: as Garantias. 

 Segundo Nicola Mateucci, as idealizações de divisão de poder de Charles 

Montesquieu e Emanuel Kant foram embebidas no século XIX, em pleno primeiro auge 

do Cientificismo Tecnológico nas chamadas Teorias de Garantia da França e do Direto 

Estatal Alemã. Fica assim: 

A Nobreza

O Povo

O Rei
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  O grande arauto dessa teoria foi o Brasileiro Benjamin Constant, isso põe mais 

lenha na fogueira no prisma de Rousseau de Jacobinismo4 Democrático, ou seja, essa 

                                                           
4 Segundo Bruno Bongionvanni: “Embora um dicionário de língua francesa de largo uso como o Robert 

lembre que o sinônimo moderno do termo jacobino é o de "republicano ardente e intransigente", não há 

dúvida de que, no vocabulário político destes dois últimos séculos, a esfera semântica de tal termo, embora 

não em contraste formal com a definição do Robert, se ampliou notavelmente, acumulando equivalências 

muitas vezes contraditórias entre si, como resulta, entre outras, da definição pejorativa em relação à do 

Robert, que apresenta o Grand Larousse: "opinião democrática exaltada ou sectária". É conveniente 

distinguir, em primeiro lugar, entre o significado restrito deste termo, que se encontra nos historiadores, e 

seu significado amplo, habitual, no vocabulário mais propriamente político, conquanto, como é por demais 

óbvio, o processo de osmose entre os dois significados tenha atingido um ponto tal que é impossível isolar 

em sua pureza um do outro. O que o termo ganhou em extensão não o perdeu, de fato, em intensidade. 

Como quer que seja, para os historiadores, o Jacobinismo se resume essencialmente à década de 1789-1799. 

Os jacobinos são os ardorosos representantes do terceiro Estado que, relacionados com a Assembleia 

Nacional, se reuniram primeiramente sob o nome de club breton e, depois, de Societé des amis de la 

Constitution: a partir de outubro-novembro de 1789, congregavam-se no convento dos dominicanos (ou 

jacobins) da rue Saint- Honoré, sendo apelidados pelos adversários de "jacobinos". O Jacobinismo tem de 

comum com o marxismo o fato curioso de haver recebido o seu nome dos adversários. Em 1791, deu-se 

uma importante cisão e os moderados fundaram o clube dos "folhantes". Desde então, o Jacobinismo 

tornou-se afoitamente republicano, até se transformar no grupo político de maior intransigência dentro do 

processo revolucionário iniciado em 1789. Os jacobinos "históricos" foram indiscutivelmente os 

protagonistas da vida política francesa e até mesmo européia, nos treze meses que vão de junho de 1793 a 

julho de 1794, isto é, da destituição dos chefes girondinos, imposta pelo comitê insurrecional, ao golpe 

Divisão do poder de 
Montesquieu: 

Divisão de Poder de : 

Emanuel Kant

Teoria de Garantia 
Francesa

Teoria de Garantia de 
Estado de Direito Alemã 

CONSTITUCIONALISMO
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linha de direito tinha a pilares fundamentais: a vontade da maioria, a tutela de liberdade, 

a via constitucional, os Direitos Básicos do Indivíduo. Na prática: “a liberdade pessoal, a 

liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, e, finalmente, a inviolabilidade da 

propriedade privada. Deste modo, o problema da organização do Estado se subordina à 

necessidade de garantir a todos os indivíduos a liberdade do poder político, entendida 

aqui, seja a instauração de uma via legal no exercício do poder, seja a afirmação de urna 

esfera de autonomia do indivíduo que o Estado não poderá legalmente violar” (DE 

MATEUCCI, 1997, 250 p.). Redimensiona a ideia de Soberania: 

nos sistemas representativos, onde a soberania do povo é exercida em realidade 

por seus deputados, só pode ser definido de modo negativo. "Soberania", como 

afirma Constant em seu Cours de polemique constitutionnelle (1818-1820), 

não significa que o rei ou o povo possam fazer qualquer coisa, mas que 

"nenhum indivíduo, nenhuma facção, nenhuma associação particular se pode 

arrogar a soberania, se esta não lhe for delegada. Mas daí não se segue que a 

universalidade dos cidadãos, ou aqueles que estão investidos da soberania, 

possam dispor soberanamente da existência dos indivíduos'' (CONSTANT 

apud DE MATEUCCI, 1997, 250 p.).   

  

 Segundo Nicola Mateucci, a Soberania5 no plano jurídico em um invólucro de 

Instituições de Poder dentro no Constitucionalismo. A Soberania se ergue como uma 

muralha de equilíbrio entre: “a velha separação dos poderes, ou com a combinação dos 

diversos interesses dos depositários do poder, embora se comece a pressentir que, quando 

os poderes divididos formam coalizão, então o despotismo é inelutável” (DE 

                                                           
moderado de 9 do Termidor, que terminou com a eliminação física de Robespierre e de Saint-Just” 

(BONGIOVANNI apud BOBBIO, 1997, 654 p.).  

5 Segundo Nicola de Mateucci: “em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder 

de mando de última instância, numa sociedade política e, consequentemente, a diferença entre está e as 

demais associações humanas em cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não 

derivado. Este conceito está, pois, intimamente ligado ao de poder político: de fato a Soberania pretende 

ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da transformação da força em poder legítimo, do poder 

de fato em poder de direito. Obviamente, são diferentes as formas de caracterização da Soberania, de acordo 

com as diferentes formas de organização do poder que ocorreram na história humana: em todas ela é 

possível sempre identificar uma autoridade suprema, mesmo que, na prática, esta autoridade se explicite ou 

venha a ser exercida de modos bastante diferentes” (DE MATEUCCI apud BOBBIO, 1997, 1179 p.). 
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MATEUCCI, 1997, 251 p.). Daí a não simplicidade da Separação dos Poderes, e a tal 

complexidade do Tabuleiro de Xadrez Político-Jurídico-Institucional: “temos o poder 

executivo, politicamente responsável perante o Parlamento; o poder legislativo, em mãos 

das duas Câmaras (isto é, o "poder representativo durável" do Senado e o "poder 

representativo da opinião" da Câmara dos Deputados); o poder judiciário, cuja 

independência se tenta robustecer com a inamovibilidade dos juízes” (DE MATEUCCI, 

1997, 251 p.). O Grande peso desse Tabuleiro era a Neutralidade do Judiciário: “de que 

está investido o rei, que tem a exclusiva função de ver que os outros operem em harmonia, 

cada um no seu âmbito peculiar, eliminando e resolvendo os possíveis desencontros e 

conflitos, mas sem participar nas suas funções específicas” (DE MATEUCCI, 1997, 251 

p.). Para acrescentar, nesse Tabuleiro que mistura política, instituição e jurisdição. Havia 

as Comunas e Distritos, que hoje seria uma espécie de Câmara Municipal, que não 

Dependia do Poder Central, isto é, do Rei era um nó dentro do próprio sistema político. 

Quebra o Republicanismo de indivisibilidade e deixa uma semente do Federalismo, ainda 

que não importante mediante o prisma que se olhasse. Uma barreira para a ganância do 

poder central. “Como fundamento desta complexa oscilação entre órgãos e poder, como 

garantia dos direitos do indivíduo, coloca-se, por fim, a liberdade política: ela deriva da 

liberdade religiosa, torna-se atuante através da liberdade de imprensa, tem como objetivo 

sensibilizar a opinião pública e, por meio desta, a assembleia, que registra suas tendências 

e, com ela, participa na formação da vontade do Estado” (DE MATEUCCI, 1997, 251 

p.).  

Constitucionalismo: Estado de Direto Alemão.  

Segundo Nicola de Mateucci, essa ideologia mora, mais precisamente, na Prússia, 

no século XVIII. Sendo assim, um coquetel ideológico cultural-político: o Filósofo 

Estevão Condilac; o Inglês Thomas Hobbes; O Racionalismo de Leibniz; o Iluminismo 

de Cristina Wolff; o Racionalismo Cartesianista de João Batista Vico.   “Antes de tudo, o 

despotismo iluminado afirmava a impessoalidade do poder: soberano não é o rei, nem é 

o povo, mas só e exclusivamente o Estado, que os sintetiza e supera a ambos” (DE 

MATEUCCI, 1997, 251 p.). Dentro dessa visão, do Monarca até corte, do Clero ao povo, 

todos eram “servidores do Estado, contra o qual os cidadãos não podem opor os próprios 

direitos originários, porquanto sua soberania não conhece limites” (DE MATEUCCI, 

1997, 251 p.). Tentando entender essa visão, na qual “o Estado persegue seus fins só 

dentro das formas e limites do direito, ele deve garantir aos cidadãos a certeza da sua 
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liberdade jurídica, uma liberdade sempre concedida pelo Estado. Por um lado, portanto, 

o Estado só pode interferir nos direitos subjetivos dos indivíduos se justificar sua ação 

com uma lei geral” (DE MATEUCCI, 1997, 251 p.).  O Estado Alemão é Executivo-

Administrativo-Burocrático: “daí a necessidade de um controle constante da ação do 

executivo, isto é, da administração, para não serem violadas as normas abstratas e gerais 

impostas pelo legislativo” (DE MATEUCCI, 1997, 251 p.).  Segundo Nicola de 

Mateucci, essa Ideologia Política tinha uma preocupação de dar equilíbrio as coisas parar 

que Poder Executivo não ultrapassasse sobre o Poder Legislativo, e não se tornasse uma 

Tirania Legal. Colaborando com o fim do Estado Alemão.  E invisivelmente, destruísse 

tudo até que não sobrasse o próprio Estado. Esse Estado graficamente fica assim: 

  

 

 O Estado Alemão buscava o Controle da Administração Pública é o que conserva 

uma Instituição ou Órgão do Estado a outro equilibrando as coisas “pela fiscalização do 

cumprimento da lei; outras vezes, para garantir e tornar eficaz a liberdade jurídica do 

cidadão” (DE MATEUCCI, 1997, 251 p.). A grande questão era:  que tipo de Instituição 

iria exercer esse controle mantenedor do equilíbrio? Segundo Rudolf Von Gneist, na sua 

obra: “Der Rechtsstaat de 1872”, que redimensiona a Jurisprudência do Continente 

Europeu, ele foi um divisor de águas para a História da Administração da Europa, mas, 

tudo começou na França. Na sua obra: “a política prevalecia sobre o direito, defendeu a 

necessidade de tribunais, administrativos sim, mas independentes, capazes de unir a 

competência, no enfrentar os delicados e complexos problemas da administração, a uma 

Liberdade 
Política

Liberdade 
Jurídica

Função 
Executiva

Administr
ação 

Público
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Direito
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real liberdade de juízo. Sua obra contribuiu grandemente para a evolução da 

jurisprudência administrativa do continente” (GNEIST apud DE MATEUCCI, 1997, 251 

p.). O que fez Rudolf Von Gneist6 corroborou para o Estado Moderno, ele promoveu e 

difundiu a união o Conceito de Estado de Direito e a Justiça na Administração, ainda que 

semelhantes, e próximas. Pois, no Estado Moderno a atividade Burocrático-

Administrativa, isso se concentra com toda força na esfera Econômica do Estado 

Moderno, ele agora, precisa estabelecer uma Política Social. “A este propósito é preciso 

lembrar que a teoria do Rechtsstaat nunca afirmou o princípio liberal de que o Estado há 

de limitar-se a aplicar o ordenamento jurídico, sem intuitos administrativos, ou apenas a 

tutelar os direitos dos indivíduos” (DE MATEUCCI, 1997, 251 p.). Em suma, O Estado 

de Direito Alemão evolui, ao mesmo tempo, em que o Positivismo Jurídico ganha 

importância na governabilidade do Estado, que presa o respeito a lei. “O direito torna-se 

assim mera força, eliminando-se a fecunda antítese, fundamental em toda a história do 

Constitucionalismo, entre o poder e os direitos individuais. Outras culturas, ao invés, 

como aconteceu com a inglesa, distinguiram sempre na lei, além do fator formal, também 

o fator material, a ratio e não só a Voluntas” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). Mas, 

atualmente, a Justiça muita das vezes pode ser sucumbida pelo Parlamento sendo ele 

maioria colocando toda luta Histórica do Constitucionalismo em risco, “ao perder 

importância a distinção entre legislação e execução, entre leis e decretos, é sempre 

possível promulgar leis de conteúdo administrativo, a lex in fraudem legis, que priva o 

cidadão de toda a tutela jurídica eficaz” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.).        

 

Constiucionalismo: o Rule of Law.  

 

 Segundo Nicola Mateucci, se traduzido quer dizer: “Governo da lei, regra do 

direito? ” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). No espaço político inglês, esse termo se tornou 

um paradigma, ainda no século XVII, mas, suas bases são medievais: “para afirmar a 

igualdade dos cidadãos ingleses perante a lei e para combater todo o arbítrio do Governo 

que lesasse seus direitos legais. Na base do rule of law está uma experiência cultural e 

política do direito que é típica da Inglaterra” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). A grande 

diferença é que na Cultura Alemã e Europeia as Ideologias Políticas já direcionam o 

                                                           
6 Cientista Político; Político Alemão; Prussiano do século XIX: (13-08-1816 / 22-07-1895); Foi Mestre de, 

Mas Weber; colaborou com a 1ª Constituição do Japão era amigo de Ito Hirobumi.  
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sistema a Simbiose do Estado e o Direito, isto é, se estabelece o Plano Jurídico. Noutro 

extremo, “a cultura inglesa desconhecia o conceito de Estado, usando antes o de Governo, 

que engloba as três funções clássicas, ou, pelo menos, a executiva e a legislativa. Além 

disso, ela afirmou sempre a autonomia do direito junto ou acima do Governo, ou a 

necessidade de subordinar o Governo ao direito” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). 

Devido, ao outro fenômeno a separação total dos Juízes com Aparelho Político do Estado, 

“como também e sobretudo pelo caráter particular do direito inglês, que ainda hoje 

considera, junto com as normas de origem legislativo-parlamentar” (DE MATEUCCI, 

1997, 252 p.). A Ideologia seria o Common Law. Nessa Ideologia do Direito: “os juízes 

são conservadores e depositários: eles continuam a julgar, referindo-se aos precedentes 

judiciários, ou interpretando as leis do Parlamento dentro do espírito e segundo os 

princípios gerais do direito contidos no Common Law” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). 

Os Juízes nesse prisma são quase semideuses. “Com a afirmação da onipotência 

parlamentar no século XVIII, ficou restringida a supremacia do common law, que, no 

início do século anterior, ainda autorizava os juízes a declararem nulas e sem efeito as 

leis do Parlamento contrárias ao direito e à razão. Contudo, ele revela ainda sua eficácia 

na autolimitação que o Parlamento põe à sua onipotência” (DE MATEUCCI, 1997, 252 

p.).   

 Segundo Nicolla de Mateucci, o grande arauto dessa ideologia A. V. Dicey7. No 

final do século XIX, no ano de 1885, com a obra “The Law of the Constitution”, que se 

resumia em: “não arbitrariedade do poder” “implicando, por isso, a igualdade dos 

cidadãos com o Governo perante os tribunais ordinários e afastando, desse modo, a 

possibilidade de um direito e de tribunais administrativos de tipo francês” (DICEY apud 

DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). E acrescenta-se: a Constituição Inglesa é: “consequência 

dos direitos subjetivos dos indivíduos, tais como são definidos e garantidos pelas Cortes 

judiciárias; a Constituição deriva das normas ordinárias do país” (DE MATEUCCI, 1997, 

252 p.). No século XX, a situação mudou:  

 

                                                           
7 Professor; Teórico; Jurista; Um dos Escritores da constituição Inglesa. Seu nome completo é: Albert Venn 

Dicey. Nasceu em 04-02-1835 e faleceu em 07-04-1922.  Na sua caminhada como Professor 

Constitucionalista, mas, era um ardente estudioso e difundidor do Direito Inglês e do Liberalismo. Sua frase 

mais importante foi a: “regra da lei”. Era filho de Edward Thomas proprietário de grandes imóveis; 

Wrangler Sênior e Presidente do Midland Railway. Conselheiro Real; Pai da “Teoria da Soberania 

Parlamentar” e de termo “Lei Constitucional”.       
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com a expansão das atividades econômicas e sociais dos Governos laboristas, 

veio a verificar-se que o princípio do rule of law, tal qual havia sido formulado 

por Dicey, não estava sendo de fato observado, precisamente porque 

inaplicável a sociedades desenvolvidas. Deste modo, não obstante sua luta a 

favor do rule of law, o que Dicey fez foi contribuir para o atraso no 

desenvolvimento de instituições que pudessem sujeitar a máquina burocrática 

a um efetivo controle (DICEY apud DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). 

 

 

 

 

Constitucionalismo: Governo Limitado na Antiguidade e na Idade Média. 

 

 Segundo Nicola de Mateucci, uma das barreiras do Constitucionalismo foi uma 

ferramenta chamada três poderes as quais eram incabíveis e inconvenientes. Incabível, 

devido, ao complexo político que se estabelecia dentro da lógica Parlamentar. 

Inconveniente, “se buscam novos princípios constitucionais capazes de impedir o arbítrio 

da maioria governativa” (DE MATEUCCI, 1997, 252 p.). Essa Ideologia Política dos 

Três Poderes foi concebida dentro de uma medieval, no foco, de frear o Absolutismo8 em 

uma Sociedade Monárquico-Aristocrática onde tudo o que pesava era sua origem, isto é, 

o seu sangue. Para Nicola de Mateucci, “vivemos em sociedades democráticas, de 

sufrágio universal, quase sempre republicanas, ou onde a monarquia já não conserva os 

                                                           
8 “Surgido talvez no século XVIII, mas difundido na primeira metade do século XIX, para indicar nos 

círculos liberais os aspectos negativos do poder monárquico ilimitado e pleno, o termo-conceito 

Absolutismo espalhou-se desde esse tempo em todas as linguagens técnicas europeias para indicar, sob a 

aparência de um fenômeno único ou pelo menos unitário, espécies de fatos ou categorias diversas da 

experiência política, ora (e em medida predominante) com explícita ou implícita condenação dos métodos 

de Governo autoritário em defesa dos princípios liberais, ora, e bem ao contrário (com resultados qualitativa 

e até quantitativamente eficazes), com ares de demonstração da inelutabilidade e da conveniência se não da 

necessidade do sistema monocrático e centralizado para o bom funcionamento de uma unidade política 

moderna. A força polêmica do termo, presente desde sua aparição e nunca abafado pela sua contraditória 

difusão, acelerou e acentuou por uma parte o sucesso, mas também proporcionou vários equívocos sobre 

sua essência, tornando de uma certa maneira problemática a utilização dentro de margens rigorosamente 

suficientes para garantir a cientificidade requerida pela própria pesquisa historiográfica” (PIERANGELO 

SCHIERA apud DE MATEUCCI, 1997, 011 p.). 
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antigos poderes. A formação da orientação política do Estado não tem mais sua origem 

na colaboração dos diversos órgãos institucionais que representam os interesses das 

classes sociais; nasce da agregação da demanda política constituída pelos partidos” (DE 

MATEUCCI, 1997, 252-53 p.). Na atualidade, os três poderes compõem uma muralha, 

para não deixar uma grande Partido dominar o Sistema Político atual. Todavia, “é 

absolutamente insuficiente para garantir os direitos das minorias e para defender os 

cidadãos do abuso do poder, uma vez que esses órgãos podem estar nas mãos do mesmo 

partido” (DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). A Modernidade também trouxe alguns 

desdobramentos indiscutíveis: “dada a extrema complexidade da vida moderna, que exige 

rápidas e tempestivas intervenções do Governo na economia e na sociedade, uma 

excessiva divisão do poder pode criar-lhe obstáculos no cumprimento das suas legítimas 

e indispensáveis funções” (DE MATEUCCI, 1997, 253 p.).  

Todo esse tramite político impeditivo para que não haja o Absolutismo Moderno 

que tem como base os Três Poderes no Constitucionalismo. É historicamente imperfeita, 

devido, a incompetência do Estado Misto, que só é uma releitura do Antigo Três Poderes 

de Charles Montesquieu. Segundo Nicola de Mateucci, o prisma de Platão e Aristóteles 

eles faziam uma distinção muito grande dos Governos Maduros e dos Governos 

Degenerados, ou seja, Governos Ingovernáveis tendo como baluarte a “supremacia da 

lei” (PLATÃO e ARISTÓTELES apud DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). O 

Constitucionalismo, quando situado no interior da História do Pensamento Político 

Ocidental, ele ganha notoriedade, que se assemelha a Ideologia Estatal do Governo Misto, 

que por sua vez, redesenha o Mundo Antigo Clássico. Para Platão: “as leis antigas, o povo 

não era senhor, mas, de certa maneira, um servo voluntário das leis” (PLATÃO apud DE 

MATEUCCI, 1997, 253 p.). Já para Aristóteles “há democracias onde é soberana a lei e 

outras onde, ao contrário, é soberana a massa: "Isto ocorre, quando a autoridade suprema 

concerne antes às deliberações das assembleias populares que à lei. E isso é obra dos 

demagogos9” (PLATÃO e ARISTÓTELES apud DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). Os 

                                                           
9 “A Demagogia não é propriamente uma forma de Governo e não constitui um regime político, é, porém, 

uma praxe política que se apoia na base das massas, secundando e estimulando suas aspirações irracionais 

e elementares, desviando-a da sua real e consciente participação ativa na vida política. Este processo 

desenvolve-se mediante fáceis promessas impossíveis de serem mantidas, que tendem a indicar como os 

interesses corporativos da massa popular ou da parte mais forte e preponderante dela coincidem fora de 

toda lógica de bom Governo, com os da comunidade nacional, tomada em seu conjunto. Assim, era 

chamado demagogo (de dhmoz, povo e agw, guia), na antiga Grécia, aquele que, sendo homem de Estado 
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Demagogos só surgiam quando a Lei não era soberana. Os Estados Democráticos por 

natureza tendem a conter esse tipo de movimento: “não há demagogos e quem ocupa os 

mais altos cargos são os melhores dentre os cidadãos; mas onde as leis não são soberanas, 

surgem os demagogos” (DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). Esse rio governamental corre 

para dois lugares perigosos: o despótico10 e o primeiro ponto, e o segundo ponto crítico é 

Tirania11. Na Linguagem Contemporânea, o que era importante para os Gregos a divisão 

                                                           
ou hábil orador, sabia conduzir o povo. É com Aristóteles que o termo adquire um significado negativo em 

teoria política (...). A Demagogia, segundo Platão (Rep., 562-64) e Aristóteles (Pol. 1304 b-;305 a), pode 

determinar, como crise da democracia extrema, duas diferentes situações políticas que levam sempre à 

instauração de um regime autoritário oligárquico ou tirânico” (ZUCCHINI apud DE MATEUCCI, 1997, 

318 p.).    

 
10“Despotismo significa, em sentido específico, a forma de Governo em que quem detém o poder mantém, 

em relação aos seus súditos, o mesmo tipo de relação que o senhor (em grego"despotes") tem para com os 

escravos que lhe pertencem. Como se sabe, Aristóteles distingue, desde as primeiras páginas de Política, 

três tipos de relação de domínio: o conjugai, ou do marido sobre a mulher; o paterno, ou do pai sobre os 

filhos; e o patronal ou depósitos, que é o do senhor sobre os escravos. Com base nesta distinção, desde a 

Antiguidade se vem chamando despótica a forma de Governo em que a relação entre governantes e 

governados pode ser comparada à existente entre senhor e escravos em sentido genérico, mormente na 

linguagem política moderna que esqueceu o significado etimológico da palavra. Despotismo é 

polemicamente usado para indicar qualquer forma de Governo absoluto, sendo muitas vezes sinônimo de 

tirania, ditadura, autocracia, absolutismo e outras formas semelhantes. Só quando se tem em conta o 

significado originário da palavra e o uso técnico que dela se fez na tradição da filosofia política, é que o 

termo Despotismo indica uma forma de Governo diferente das outras com que no discurso polemicamente 

genérico se confunde” (BOBBIO,1997, 539-540 p.). 

 
11 “Segundo Norberto Bobbio, os termos Ditadura, Tirania e Despotismo vêm desde os tempos da Áurea 

Roma clássica. Mesmo concordando com os demais debatedores. Norteia-nos a respeito das diferenças dos 

termos citados acima. Descrevendo, a Ditadura Antiga é uma Magistratura Monocrática, é de Poder 

Extraordinário legitimada pelo canal da Constituição. Todavia, aprisionada pelo tempo. Esses traços 

inseparáveis lhe dão potencialidade para ser diferenciada conceitualmente da Tirania e até mesmo do 

Despotismo. O Governo Tirano, isto é, a Tirania assemelha-se Ditadura devido a Monocracia, e detém em 

seu cetro um poder imensurável. Contudo, a Tirania é ilegítima, e gira na ambiguidade de ser ou não 

temporal. O Despotismo é Monocrático, é legítimo, é Faraônico em Poder. O que difere dos outros é o não 

aprisionamento ao tempo. Bobbio deduz que essa tríade de poder é por natureza Monocrática e Absoluta, 

no tocante ao assunto Poder. O Despotismo e a Ditadura distinguem-se na legitimidade. E por fim, a 

Ditadura é classificada de maneira não igual ao da Tirania e do Despotismo pela não liberdade do tempo” 

(BOBBIO apud DE MELO e QUEIROZ, 2015, 04p.).  
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do poder, a não permissividade para o Absolutismo. Os três governos mais Comuns eram: 

“monarquia, aristocracia, democracia — onde o poder não estivesse legibus solutus, mas 

fosse limitado pela lei” (DE MATEUCCI, 1997, 253 p.).  

Todavia, foi em meio a um Governo Limitado, que Charles Howard McIlwain, 

que é considerado a maior referência do Constitucionalismo Europeu, além de ser 

Historiador. Após Segunda Guerra Mundial, ele definiu assim o Constitucionalismo. “É 

oportuno insistir que o mais antigo, o mais persistente e duradouro dos caracteres 

essenciais do verdadeiro Constitucionalismo continua sendo o mesmo do início, a 

limitação do Governo mercê do direito. Mais sinteticamente: “Todo Governo 

constitucional é, por definição, um Governo limitado” (MCILWAIN apud DE 

MATEUCCI, 1997, 253 p.). Já Edward Corwin no prisma Aristotélico: “a antítese entre 

o impulso do homem que governa e a racionalidade da lei constitui, na realidade, um dos 

fundamentos sobre que se baseia a doutrina americana em matéria de separação de 

poderes e, consequentemente, todo sistema americano do direito constitucional” 

(CORWIN apud DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). Nesse prisma ele referenda-se ao 

Período Medieval: “o princípio da limitação do Governo mercê do direito era a 

característica mais antiga e autêntica do Constitucionalismo” (CORWIN apud DE 

MATEUCCI, 1997, 253 p.). Revaloriza o Período Medievo. É importante, deixar claro 

que o Absolutismo é um fenômeno dos tempos modernos. Na Política Medieval, ele é 

naturalmente Teocrático-Monárquico. 

“Na Idade Média, encontramos, de fato, não só as mais claras apologias do 

Governo limitado, como também, em consonância com elas, a mais explícita 

reivindicação do primado da função judiciária. A base sacral do poder do rei 

consiste unicamente no dever de administrar aos seus súditos uma justiça reta 

e imparcial, porquanto a tarefa de julgar pertence a Deus, não ao homem; neste 

sentido, o rei, juiz supremo, era apenas um ministro e servo de Deus” 

(CORWIN apud DE MATEUCCI, 1997, 253 p.).   

 

Segundo Edward Corwin o Rei tinha três funções: 
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  Segundo Edward Corwin, o Rei vivia um eterno dilema: “está aliada ao 

conhecimento da profunda diferença que existe entre o rei e o tirano, entre o servo de 

Deus e o ministro do diabo” (CORWIN apud DE MATEUCCI, 1997, 253 p.). Para 

Isidoro de Sevilha de Sevilha, “os reis são assim chamados por sua função de governar, 

como o sacerdote é assim chamado por sacrificar, é também o rei por reger. Mas não rege 

quem não corrige. Portanto, agindo retamente, conservará o nome de rei; pecando, o 

perderá” (SEVILHA apud DE MATEUCCI, 1997, 254 p.).  Para João de Salysbury, 

“entre um tirano e um príncipe existe esta única, ou, melhor, esta capital diferença: o 

príncipe obedece às leis, governando segundo seus preceitos o povo de que se considera 

servidor. Na verdade, a autoridade do príncipe deriva da autoridade do direito: e, mais 

que o poder, importa submeter às leis o poder supremo. Por isso, que o príncipe não pense 

que lhe é lícito o que se aparta da equidade e da justiça” (SALYSBURY apud DE 

MATEUCCI, 1997, 254 p.).  

 Nicola de Mateucci mostra que na cultura medieval tem alguns precedentes   

diferente da modernidade. Pois, Salysbury faz referência “à esfera teológica ou moral e 

não à esfera política ou jurídica” (SALYSBURY apud DE MATEUCCI, 1997, 254 p.). 

É indiscutível são palavras com uma direção clérigo-monárquica, para evitar o abuso de 

poder, devido, as responsabilidades na qual Deus lhe deu (Clérigos e Príncipes), na função 

ministerial e quase de divina de conduzir o povo. “Na história medieval, não é raro o 

contraste entre os princípios éticos ou religiosos e a realidade do exercício do poder. A 

Fonte da Justiça

Soberno Juiz do seu 
Povo

Um Vigário de Deus
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observação seria indubitavelmente justa e pertinente. Contudo, são precisamente esses 

princípios éticos que são aceitos na Inglaterra, desde o século XIII, quer para descrever a 

natureza particular do direito inglês, bem diferente do romano, quer para diferenciar o 

sistema de Governo britânico do francês” (DE MATEUCCI, 1997, 254 p.). Segundo 

Henry de Brancton, no século XII, na sua obra: “De legibus et consuetudinibus angliae”, 

que se tornou um divisor de águas para o Legislativo Britânico. Para ele, “não há rei onde 

governa à vontade e não a lei, que o rei não possui outro poder sobre a terra senão aquele 

que lhe confere o direito, que o seu poder é o do direito, não o da injustiça (...) o rei está 

subordinado à lei, porque é a lei que faz o rei” (BRANCTON apud DE MATEUCCI, 

1997, 254 p.). O Arcebispo Milanês, de Roncaglia disse ao seu Rei Frederico Barba-

Roxa: “a tua vontade é direito, colocando assim o imperador acima da lei, segundo a 

afirmação do Digesto: O que aprouve ao príncipe tem força de lei” (ARCEBISPO apud  

DE MATEUCCI, 1997, 254 p.). Na Idade Média da Igreja emanava três coisas 

importantes que flutuava entre o Espiritual e o Social:  

   

 

 Segundo Nicola Mateucci traz à tona o embate de visão de poder: “pois uma 

realça a lei, que limita o poder real, a outra realça a vontade do rei, criadora da lei. São 

duas concepções jurídicas de onde evolveram duas formas diversas de Estado, que hoje 

denominamos monarquia limitada e monarquia absoluta” (DE MATEUCCI, 1997, 254 

p.). As obras do Constitucionalista John Fortescue, elas inclinam-se sempre me diferençar 

a Monarquia Absoluta da Monarquia Limitada.   

Igreja 
Católica

Autoridade

PalavraTradição
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“Provinha da mesma categoria de Bracton, da dos legistas, que tinham 

elaborado o sistema jurídico inglês do common law. Ao conhecimento do 

direito e da Constituição inglesa unia uma notável experiência política, por ter 

participado na Guerra das Duas Rosas, no séquito dos Lancaster, e por ter 

acompanhado Eduardo, príncipe de Gales, no exílio de Paris. Todas as obras 

de Fortescue insistem e tornam a insistir sobre a mesma distinção: a distinção 

entre a monarquia absoluta e a monarquia limitada ou, para usar suas 

expressões, entre o dominium regale e o dominium politicum et regale. Atrás 

destas definições é muito fácil descobrir a França e a Inglaterra” 

(FORTESCUE apud DE MATEUCCI, 1997, 254 p.). 

 

 

 

Segundo Nicola de Mateucci, a grande diferença ente os dois sistemas do Governo 

é: “o primeiro rei — o francês — pode governar seu povo com as leis que ele próprio faz; 

por isso, pode impor aos seus súditos, sem o seu consenso, os tributos e gravames que ele 

quiser. O segundo rei — o inglês — não pode governar o seu povo com leis diversas 

daquelas em que ele consente; não pode, por isso, impor aos seus súditos qualquer ônus 

sem seu consentimento” (DE MATEUCCI, 1997, 254 p.). Essa síntese do Direito Inglês 

não é em vão: “o rei não pode de modo algum mudar sem se expor a converter-se em 

tirano. Não é certamente a lei no sentido moderno da palavra, isto é, a prescrição do 

legislador, exatamente porque, na Idade Média, era em grande parte desconhecida a 

redução do direito a mero preceito: a lei não era criada, mas declarada, não era feita, mas 

lembrada; eram pouquíssimas” (DE MATEUCCI, 1997, 254-55 p.). No período medievo, 

o vocábulo Lei, tinha três desdobramentos principais:  
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Assim, a Lei principal é a Lei Conservadora Inglesa, pois, é esta que assegura a 

moral e os bons costumes, que mesmo com a força e mudança do tempo resistiu. E acabou 

sendo a estrutura. E sendo a mantenedora dos bons costumes: “o costume, que, na medida 

em que resistiu por longo tempo, obtendo o consenso de contínuas gerações, demonstrou 

ser justa; a ela se hão de adequar, portanto, as diversas leis do Parlamento, meramente 

declarativas do direito” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). A Lei Consuetudinária de 

Glanville e Brancton: “elas são mores a populo conservai, costumes conservados pelo 

povo, ou, como repetiria mais tarde Bracton, (...), são aprovadas pelo consenso dos que 

as usam” (GRANVILLE e BRACTON apud DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). É nesse 

bojo político-jurídico-cultural que se estabelece o: Rule of Law, o Governo tem plenos 

poderes, mas, a Supremacia é do Direito, que este tem por base os costumes locais dos 

cidadãos ingleses. A vontade do Legislador mora no segundo plano. “O tema do Governo 

limitado, da supremacia do direito, é outra das idéias centrais da história do 

Constitucionalismo, mais antiga e mais moderna que o tema do governo misto e da 

separação dos poderes: não se trata de dividir o poder, mas de o limitar, opondo ao 

demonismo da política a racionalidade do direito” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.).   

 

Constitucionalismo: O Governo com barreiras na Modernidade.  

 

 Segundo Nicola de Mateucci, “o primado da lei é um tema comum ao Governo limitado 

da Idade Média e às modernas democracias constitucionais” (DE MATEUCCI, 1997, 255 
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p.). São polos bem díspares a jurisdição medieval e a jurisdição moderna, mesmo que, 

somente, no Continente Europeu: “e o direito das modernas democracias do continente: 

então, o direito era uma espontânea e livre expressão da sociedade, evoluindo de há 

séculos, onde não podia intervir o arbítrio criador do legislador” (DE MATEUCCI, 1997, 

255 p.). Atualmente, o direito é visto com a materialização do que se chama Soberania 

do Povo, se antes o direito era apenas um pedaço de um todo de uma vida social: “hoje, 

é um instrumento com que o Estado democrático intervém na sociedade, para manter a 

paz social e prevenir as necessidades futuras” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). O Direito 

ganhou as proporções não apenas de baluarte social, mas, de guardião de problemas 

sociais futuros, o Direito medievo era uma Instituição Natural da época. Todavia, “hoje é 

uma criação consciente; outrora o direito era também justiça, hoje é sobretudo imposição 

da maioria” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). É verdade que a Modernidade teve de 

render o Direito Medievo: “sentiu a necessidade de manter, ou de voltar ao princípio 

medieval do primado da lei, reinterpretando-o de forma mais apropriada às exigências 

dos novos tempos” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.).  

O cerne da nossa discussão é: “o princípio da primazia da lei, a afirmação de que 

todo poder político tem de ser legalmente limitado, é a maior contribuição da Idade Média 

para a História do Constitucionalismo” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). Mesmo, sendo 

notória a importância do Direito Medievo dentro do Constitucionalismo. Isso não o deixa 

de ter sido menosprezado e reduzido “um simples princípio muitas vezes pouco eficaz, 

porque faltavam um instituto legítimo que controlasse, baseando-se no direito, o exercício 

do poder político e garantisse aos cidadãos o respeito à lei por parte dos órgãos do 

Governo ” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.).  A Modernidade também deixou uma 

contribuição latente para o Constitucionalismo. Pois, o Direito passou a ser prático, e 

mais, acessível: “deve-se particularmente aos ingleses, em um século de transição como 

foi o século XVII, quando as Cortes judiciárias proclamaram a superioridade das leis 

fundamentais sobre as do Parlamento, e aos americanos, em fins do século XVIII, quando 

iniciaram a codificação do direito constitucional e instituíram aquela moderna forma de 

Governo democrático, sob o qual ainda vivem” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). O 

Governo Limitado da Modernidade é mais praticante do Direito do que no Período 

medieval por três motivos:  
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Segundo Nicola de Mateucci, a Supremacia da Lei é a atuação conjunta do toda a 

Corte Judiciária de uma Nação, “em suma, de uma corte judiciária que, além de dirimir 

os eventuais conflitos entre os diversos órgãos do Estado, zela pela justiça das leis, isto 

é, pela sua conformidade com as normas fundamentais” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). 

O Judiciário é um Martelo, e uma Bigorna contra o Prego da Corrupção, e da Injustiça. É 

um empecilho a derrubada da Constituição, “afora o direito abstrato à revolução ou uma 

hipotética possibilidade de recorrer à força” (DE MATEUCCI, 1997, 255 p.). Para De 

Mateucci, essa palavra Constitucionalismo vivi em um dilema de poderes, além de não 

ser tão elucidado no meio literário político italiano. Não esquecendo que o Governo e o 

Constitucionalismo são polos oposicionistas de poder:  

 

Constituição Escrita

Constiuição: rígida e 
inelástica

A Supremacia da Lei
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Para Nicola de Mateucci, a Constituição pó ser um gigante diante do Governo. “A 

Constituição, por ser anterior e superior ao Governo, pode limitar seu poder; quando 

violada, o Governo se torna anticonstitucional, arbitrário, ilegítimo. O conceito de 

Governo limitado é diferente do da separação dos poderes” (DE MATEUCCI, 1997, 256 

p.). No respeito às regras traz a valoração do Parlamento e a Onipotência da Lei. 

“Enquanto o Estatuto Albertino só punha em ato este aspecto do Constitucionalismo, a 

Carta fundamental da república italiana atende também ao outro” (DE MATEUCCI, 

1997, 256 p.). O Poder sendo limitado pela lei ela se faz universal, e igualitária: “dado 

que não estabelece apenas regras processuais para a formação da vontade legislativa, mas 

lhe impõe também limites legais bem determinados, tornando-os eficazes através de um 

órgão não político, que tem a função judiciária de vigiar e ver se a vontade da maioria, 

expressa em lei, está ou não conforme com a Constituição, e, caso não o esteja, de declarar 

nula e sem efeito essa lei” (DE MATEUCCI, 1997, 256 p.). Nos tempos modernos, a 

Governo Representativo ganhou mais importância. E logo, dentro de um Governo 

Limitado, geralmente, com eleições no período quaternário anual: “a função judiciária 

acabará por adquirir um peso bastante maior no equilíbrio constitucional do que em um 

sistema baseado na mera separação dos poderes” (DE MATEUCCI, 1997, 256 p.). Por 

isso, que Charles Montesquieu ainda é uma referência sobre a divisão dos poderes. “Que 

acompanha o da divisão do poder político entre os Estados do reino: o da independência 

da magistratura. Esta só poderá ser verdadeiramente efetiva em um Governo limitado; 

Direito

Racionalid
ade
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isso porque o primado do direito ou da jurisdictio sobre o poder exige o robustecimento 

da função que visa justamente à defesa do mesmo direito” (DE MATEUCCI, 1997, 256 

p.). A Nova relação Constitucional-Jurídico-Legislativa redimensiona a relação Poder – 

Direito, que ficou notável no alvorecer da Democracia.  

 

Hoje, ao contrário, os corpos representativos exercem uma função de controle 

bastante mais reduzida, porque é através dos deputados que o povo escolhe o 

Governo: as assembleias são assim parte integrante do próprio Governo. Para 

se encontrar uma nova garantia contra o poder arbitrário, para tutelar os direitos 

dos cidadãos, é mister, portanto, recorrer à função judiciária, a única capaz de 

tornar efetiva a supremacia da lei sobre o Governo. É justamente na perspectiva 

de pôr novos limites ao poder de Governo que a temática constitucionalista 

adquiriu novo vigor no âmbito do Welfare State, ou ESTADO 

ASSISTENCIAL (V.). Tem-se em vista o Estado, gestor da economia da 

grande família pública: levada em conta a relação entre impostos e gastos, entre 

receita e despesa, quer-se uma Constituição fiscal para impedir uma excessiva 

apropriação pública dos rendimentos, para se obter um balanço equilibrado, 

para combater a inflação, uma Constituição fiscal que prescreva amiúde em 

tais matérias, a necessidade de maiorias qualificadas (DE MATEUCCI, 1997, 

256 p.).  

 

A Cartada final: Constitucionalismo e a Democracia Política.  

 

Segundo Nicola de Mateucci, inicialmente, o Constitucionalismo e a democracia 

são quase que primos. “Não existe uma Democracia não Constitucional” (DE 

MATEUCCI, 1997, 256 p.). Para ele era a Ideologia Democrática vivi apenas um drama: 

“o de mostrar como a soberania é um direito inalienável e imprescritível do povo” (DE 

MATEUCCI, 1997, 256 p.). A Ideologia Democrática teve como desdobramento: 

“formas de convivência onde se conferisse ao povo não só a mera titularidade, como 

também o concreto exercício do poder soberano” (DE MATEUCCI, 1997, 256 p.). Em 

um Estado idealizado por Rousseau de Democracia Direta as bases são os: “institutos 

particulares, como a iniciativa legislativa popular e o referendum” (DE MATEUCCI, 

1997, 256 p.). O Estado Moderno vive dois dilemas Ideológicos é:   Constitucionalista-

Democrático ou é Democrático-Constitucionalista: “Se os democratas deram maior 

atenção à fonte do poder soberano, os constitucionalistas puseram mais em evidência 

sobretudo o problema dos limites e dos modos de exercício de tal poder, que não podemos 
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adjetivar de soberano justamente porque uma soberania limitada é quase uma contradição 

nos termos” (DE MATEUCCI, 1997, 256 p.). É só explicar os termos: “deste modo, se a 

democracia é o Governo da maioria, poder-se-ia paradoxalmente afirmar que essa forma 

de Constitucionalismo torna efetivo o Governo da minoria” (DE MATEUCCI, 1997, 257 

p.). A palavra Liberdade não pode ser esquecida por nenhum dos lados: os 

Constitucionalistas ou dos Democratas. Por viver no maio dessas ideologias a Liberdade 

não se situa somente no plano jurídico, mas, é politemática. 

 

São Doutrinas Políticas Multifacetadas que são naturalmente separadas quando 

estudas etimologicamente, observa-se que: “mas não são doutrinas contraditórias, porque, 

embora tenha havido no passado regimes constitucionais não democráticos, não 

conhecemos hoje outra forma possível de democracia senão a constitucional” (DE 

MATEUCCI, 1997, 257 p.). No interior dessas ideologias atuam dois atores jurídicos 

chamados de: liberdade positiva e a negativa, “a liberdade positiva de participar na 

formação da vontade do Estado exige como condição necessária, a liberdade negativa, 

isto é, que o Estado não tolha os direitos da liberdade de expressão, da liberdade de 

imprensa, de associação, de religião, etc.” (DE MATEUCCI, 1997, 257 p.). A Liberdade 

funciona como mais um mecanismo de equilíbrio jurídico-estatal, para que não aconteça 

uma Ditadura, que é o fim da Liberdade: “aliás, diminuiriam as próprias condições de 

uma participação autônoma na formação dessa mesma vontade, como acontece nos 

regimes totalitários, onde os grupos que estão no poder organizam desde cima, sob lista 

única, a presença das massas no Estado” (DE MATEUCCI, 1997, 257 p.). Na 

Constitucionalist
as:

Liberdade é o 
Estado Laico; 

prática dos 
Direito Civis.   

Democratas: 

a liberdade é 
uma ética; e o 
acesso a coisa 

pública por meio 
do Estado; a 
Comunidade 
participa na 
formação do 

Estado. O Estado 
Jacobino 

(Obediência ao 
Estado)
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Democracia, a chamada maioria não poder usufruir de um poder absoluto, para que a 

mesma, não acabe transformando a Democracia, e exercendo uma Tirania: “ela poderia 

subverter as regras do jogo e destruir assim as próprias bases da democracia, coisa sempre 

possível, se pensarmos que, em um grande Estado, a própria representatividade, ao limitar 

o princípio democrático, acarreta o perigo de que a vontade da maioria dos deputados não 

se ajuste sempre à vontade da maioria dos eleitores” (DE MATEUCCI, 1997, 257 p.). 

Consequentemente, a Democracia Representativa é a materialização e a aplicabilidade do 

complexo Conjunto Sistemático do Constitucionalismo. Entretanto, a visão moderna dos 

Sistemas Ideológicos Representativos que praticam o Governo Limitado. Produzem uma 

releitura, em pelo menos dois conceitos políticos europeus. Estes são Soberania e Povo. 

Segundo Nicola Mateucci:  

uma soberania verticalmente dividida, como nos sistemas federais, ou limitada 

por procedimentos que garantem a supremacia da Constituição, é uma 

contradição nos termos, se definirmos a soberania, segundo é tradicional, como 

summa legibusque soluta potestas. É que esta definição ainda identifica poder 

e direito, ou concebe a soberania como uma força, se bem que como uma força 

que não pode agir senão de forma jurídica. O mesmo conceito de povo, próprio 

de grande parte da tradição democrática, parece uma abstração 

desencaminhada, dado que, na realidade, a vontade do povo se expressa por 

meio dos PARTIDOS (v.), que têm exatamente a função de conjugar e 

transmitir a demanda política e de a traduzir em orientação. Em um sistema 

representativo teremos, portanto, um complexo processo de formação da 

vontade política que, partindo dos cidadãos, passa pelos partidos e pelas 

assembleias e culmina na ação do Governo, limitada pela lei constitucional. 

Resulta assim mais correto e útil definir estes sistemas políticos como sistemas 

constitucional-pluralistas (DE MATEUCCI, 1997, 257-58 p.).     

 

Em suma, o Constitucionalismo navega no mar dos Poderes Legislativo, 

Executivo, Judiciário, Político. É um Protetor da Liberdade e da Constituição. E o seu 

papel e importância para Ciência Política, Jurídica e Histórica não têm precedentes, não 

poder ser medida. O que se pode lavar disso é que o Constitucionalismo ajuda o Governo 

Limitado, a ser democrático, e igualitário. Mas, que isso não funciona em todas as Nações 

por uma questão cultural e política.  
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