
À Patrícia, nos seus nove anos e à sua alegria contagiante, 
imaginação fascinante e inquebrantável “decisionismo”
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Introdução

1. O presente livro, na sua primeira edição publicada pela Almedina, 
recupera em boa parte os conteúdos de uma prévia obra do Curso que foi 
publicada por outra Editora e que, entretanto, esgotou.

Esta edição, para além de diversas atualizações que pontualmente se 
procurou introduzir no corpo originário dessa obra, integra uma rúbrica  
nova rela tiva ao chamado cosmopolitismo constitucional e elimina um  
importante capítulo final do Curso pré-existente, relativo à “jurisprudên-
cia da crise” que assumia uma natureza mais conjuntural, ligada aos aconte-
cimentos de 2010/2014, e cujo conteúdo será publicado e atualizado num  
escrito à parte.

2. Este excurso não se resume às classificações clássicas sobre consti-
tuições, poder constituinte e poder de revisão, nem a sintetizar a história 
constitucional portuguesa e os princípios reitores da ordem constitucional 
de 1976, mas procura também, com algum desenvolvimento, dar resposta, 
no tempo presente, à interrogação de Cass Sunstein: “Para que serve uma 
Constituição?”

Com maior relevo na última década e meia, a conceção de Constituição 
como “Lex Superior”, fruto de vontade popular soberana destinada a regu-
lar a arquitetura política de um Estado e a garantir os direitos fundamentais 
das pessoas foi sendo questionada por duas ideologias político-constitucio-
nais maximalistas e anti-positivistas: o neoconstitucionalismo e o constitu-
cionalismo multinível.

O neoconstitucionalismo absolutiza a Constituição, alçada a um vir tual 
projeto de governação permanente, imposto a qualquer maioria política, 
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transforma-a numa metanorma dirigente com forte impacto regulador 
na organização económica e social e confere um papel liderante à Justiça 
Constitucional para atuar como moderador, corretor e até como suplente 
do legislador, sobretudo no campo da concretização de direitos sociais.

O cosmopolitismo constitucional, procura desidratar a noção de Constitui-
ção da sua estatalidade, da sua hierarquia em face de outras ordens jurídi-
cas internacionais, bem como da soberania constituinte do povo que inere 
à sua criação, alargando a noção de “constituição” ao estatuto de organiza-
ções internacionais e supranacionais e conferindo aos tribunais constitu-
cionais e instâncias jurisdicionais transnacionais, em diálogo reciproco, a 
função de dirimirem conflitos entre normas constitucionais estatais e não 
estatais, recorrendo a princípios comuns.

Assim, dirigistas estatocráticos e anti-dirigistas predominantemente 
neo-liberais têm procurado, através dos seus paradigmas de Constitui-
ção, prosseguir fins diversos: os primeiros, um estatuto algo leviatânico e 
intervencio nista garantido por tribunais ativistas e os segundos, a remoção 
de escolhos normativos à expansão de leis transnacionais afeiçoadas ao livre 
mercado global, arbitrados por tribunais cosmopolitas que decidem através 
de juízos de ponderação e não mediante critérios hierárquicos.

Uns e outros, convergem, contudo, na liquefação da Constituição posi-
tiva que, efetivamente, existe como direito decidido, fazendo primar prin-
cípios de objeto difuso sobre as regras constitucionais; reforçando o pro-
tagonismo político de tribunais constitucionais arrojados que corrigem o 
legislador; e fazendo esmaecer a vontade democrática, na medida em que 
as políticas públicas dos representantes do povo passam a ser escrutina-
das, no seu próprio mérito, por juízes-jupiterianos, desprovidos de uma 
legitimi dade inquestionável para o efeito.

Neste sentido, velhas frases como a de Carlo Mezzanotte, quando afir-
mava que mais importante do que a Constituição é o Tribunal Constitucio-
nal, impõem aos juristas um trabalho crítico dirigido sobre conceções que 
desnaturem a dogmática jurídico-constitucional, à margem direito posto e, 
sobretudo, quando o fazem sem argumentos juridicamente consistentes. 
Cumpre, por outro lado, fazer uma chamada de atenção para uma questão 
problemática que se encontra na origem do fenómeno: o Direito Constitu-
cional tem sido, há décadas, objeto de uma sobre-exposição a influxos adi-
tivos e corrosivos da Filosofia do Direito, da Sociologia, da Politologia e do 
Direito Europeu, os quais, discursivamente embasados na hipertrofia dos 
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valores, vão abalando a supremacia da Constituição como norma decidida, 
a vontade popular no ato constituinte e, sobretudo, a hermenêutica consti-
tucional. 

Torna-se, pois, pertinente, antepor uma Teoria Geral da Constituição 
ao constitucionalismo das Ciências Sociais, reforçando no plano teórico os  
pilares estruturantes da Constituição como Lei, à luz da Ciência Jurídica.

3. O presente volume Curso de Direito Constitucional, destina-se não 
apenas ao ciclo de licenciatura, mas também aos ciclos de Mestrado e Dou-
toramento. No que respeita ao primeiro ciclo, considera-se serem de leitura 
obrigatória todas as matérias que não forem precedidas pelo título “Nota” 
ou “Anotação, bem como a maioria das secções da Parte VII.

Cumpre agradecer, finalmente, a todos os que contribuíram para a pre-
sente publicação, em especial à Editora Almedina.

Lisboa, 5 de outubro, 2018.
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