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RESUMO 
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ABSTRACT 
The constitutional strengthening was developed by historical, theoretical and philosophical 
milestones well defined by the specialized doctrine, having as apex the acquisition of 
normative force by the Constitutions and by the recognition of the constitutional supremacy.In 
the present work, far from exhausting the theme, we propose a review of the study on the 
evolution of contemporary constitutionalism, with the presumed objective of synthesizing, 
from the point of view of dogmatic law, the two main milestones of the new constitutional 
order, the framework theoretical and philosophical framework, without neglecting its 
necessary correlation with the historical moment that influenced and determined the way of 

                                                      
-  -graduando em Direito 

 

o Rio Grande do Norte. 
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thinking of the time and the evolution of legal knowledge.For this, the research object was 
developed through bibliographical research, using both classic teachings and contemporary 
works of art, including some of them, with publication on the world wide web.As will be seen 
in the following study, a series of historical, theoretical and philosophical factors were 
determinant for the establishment of the current constitutional stage in which we find 
ourselves, that is, with a normative constitution conforming the political-social reality. 
 
Keywords: Constitutionalism. Neo-constitutionalism. Normative Force of the Constitution. 
Positivism. Post-positivism. 
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da lei.  

 

 

Nessa esteira, o processo de reconhecimento da supremacia da C

C

norma e do remodelamento dos proc

da  

do co -positivismo. 

 

2 O FORTALECIMENTO CONSTITUCIONAL 
 

e a 

Estado, mormente perante os interesses de algumas classes dominantes da sociedade. 

 

manobrado e iconizado  - - de acordo 



151 
 

legitimar 

coletivos, ante um aparente flash  

Segundo Hesse (1991), imerso nessa realidade, de intensidade outrora extremada, o 

soci

da C ), em que defendia que a  

minantes de 

 poderia simplesmente ser 

rasgada.  

, como tais, seus conflitos deveriam 

 

Seguindo o pensamento de Lassalle, George Jellinek, quase quarenta anos mais tarde, 

-

 

ico daqueles pensadores limitava seus 

 

a maior de todas as armas: a cons de n

estava prestes a acontecer. 

-os, nos dias 

atuais, seria o mesmo que negar a luta das gentes pela democracia fraterna; seria desrealizar a 

- -los consoante as conquistas 
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p

e ex-

Universidade de Freiburg na Alemanha  UFA. Referida obra representa um marco na 

. Foi Hesse que fomentou a teoria concretista da 

 

-

, 

quase inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer elemento da realidade 

 

-se sua 

-

ontologia 

Serviria aquela apenas para narrar e comentar os fatos criados pela Realpolitik.  

taria a 

-  indigna 

  

 realidade social, 

 social, sem o direito, se se 

compreender a realidade do estado natural - 

brocardo em latim Ubi societas, ibi Jus  

i em seus diversos fatores (naturais, 
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r  pela normatividade deve contemplar as duas, 

 

 

ilidade dentro 

apenas. Verificam-se, 

cial, estabelecendo uma ordem 

 

ividual do presente 

(individuelleBeschaffenheit der Gegenwart

; iii) deve incorporar em seu corpo o estado espiritual 

de seu tempo (geistigeSituation); iv) deve tentar construir um futuro com base na natureza 

respeitando os limites e possibilidades daquela realidade; v) deve ser, por fim, determinada 

 

 

Basicamente, a  

necessidades de seu povo. 

WillezurVerfassung grafo 

deve impor tarefas a serem realizadas no futuro e durante toda sua 
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inviolabilidade e inquebrantabilidade dos preceitos nela estabelecidos, fazendo ou deixando 

 

Sem embargo de quem entenda de modo diverso, o Brasil vem se demonstrado 

exemplar nesse aspecto. Desde a constituinte de 1988, 

financiado

e mais re  

- , a 

estabelecidos  

estabelecidos. 

Quanto a esse ponto, destacou-se importante 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, do Distrito Federal, no qual o Supremo 

Tribunal Federal, pela primeira vez, declarou um estado de coisas inconstitucional, 

 diant

 

fidelidade e se assim quisermos continuar concretizando e realizando a vida em sociedade de 

forma justa e plena devemos continuar praticando essa , 

 

-20) sobre as vertentes da 

 (grifo nosso):  

 

E - -se na 

Reside, igualmente, 
que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em 

- , ao 
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essa ordem n
eficaz sem o concurso da vontade humana. 

 

Assim, devemos preservar a vontade daC

respeito e da lealdade 

 

Por fim, chegamos a um ponto que atualmente tem tomado de forma inspiradora e 

 

Evidente que esta ob

normativa da Constitu

estabelecidos na Carta Magna, sob pena de se diminuir o respeito e a fidelidade constitucional 

 

e-book) sintetiza muito 

constitucional.  Vejamos (grifo nosso): 

 

[...] -
-positivista; os textos constitucionais  agora 

 albergam essa nova perspectiva do direito (ruptura 

zada pela equivocada aposta 
 

passagem do esquema sujeito- -sujeito  a abundante 
 que dele havia sido 

expungido pelas diversas posturas positivistas. Entende-se o positivismo, para os 

Dworkin no seu debate com Hart: a discricionariedade, que ocorre a partir da 

- delegada por Hart ao juiz - com o 

Considere-
processo judicial, que 

  

 
direito)  ? Ou, melhor 

 o juiz  e, 
 

 
Aponte-  a 
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E isso . 

democracia. Trata-s
contra maiorias, mas, ao mesmo tempo, serve como garantia destas. 
 

o papel 

lato 
sensu). Nesse contexto

direito. 
 

adotar um complexo si

agora com maior grau de discricionariedade interpretativa (e criadora), e das vicissitudes do 

caso concreto. 

-

-concretizador, de Konrad 

ncias do caso concreto no 

-

norma, conferindo um maior grau de 

 

direito, observa-se um lugar comum (

p  

superior a todas as demais normas. Passa a ser fundamento de validade e de legitimidade dos 

eral, tanto 

normas, como delimitando -se em superlegalidade formal e 

superlegalidade material, respectivamente. 



157 
 

, 

passando a prever uma filtragem constitucional, segundo qual os institutos, conceitos, 

assumir um novo significado. 

 

-POSITIVISMO 
 

-positivismo representa o seu marco  

Correntes essas diametralmente opostas que hoje coexistem harmoniosamente, de maneira 

-positivismo. 

-

seus direitos, sobretudo de 

da realidade con

Direito -  

-positivismo 

 

Direito tal como a realidade social e a complexidade dos casos concretos exigem. A ideia de 

 

Mas por que se deve afirmar que o -

-

conservadora, ainda longe dos olhos de boa parcela estudantes e operadores do Direito.  

-positivismo como realidade presente se vocaciona a 
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- agora mais 

 

e lidam com o Direito 

cotidianamente. Costuma-

 ou comando subjacente 

a ele.  

 

 

 

 

 
 

 

a 

e 

influenciado pelo movimento darwiniano. 

a que no futuro nos faria experimentar o amargo 

-se em 

- 

etendia. 

abordagem do direito; como uma teoria do direito; e como uma ideologia do direito 

(SOARES, 2007, p. 206-207).  

Pelo primeiro(SOARES, 2007, p. 206-207), o Direito era compreendido com um 
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cientista deve analisar um dado da natureza, abstendo-se de qua

- -se o 

resultado. Assim, diante de uma norma, o jurista apenas deveria analisar a sua formalidade 

quente aplicabilidade, mesmo que essa norma 

ela, a norma, assim ser aplicada. O Direito era abordado em uma perspectiva meramente 

formal. 

Quanto ao estudo da teoria 

-

realizado; a teoria legislativa do direito, em que a lei desponta como a fonte primaz do direito, 

- ia; a 

tade da lei, abstendo-

 

afloradas: uma 

extremada e uma moderada.  

 

- -207).  

Por sua vez, a vertente 

sociedade(SOARES, 2007, p. 206-207). 

Por tais motivos operou-
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compreendido como um simples sistema fechado de normas hierarquizadas, fundada numa 

grundnorm

isoladamente levaria a um Direito 

totalmente despido de realidade ou a uma realidade totalmente despida de direito. 

 

Foi justamente essa ideia objetiva do direito que patrocinou a legalidade estrita da 

ni. Com a queda destes, na 

 

Contudo, um grande trauma, como assim representou os sistemas acima indicados, 

exige sempre u

- -

daqueles sistemas anti-

represen e neo. 

 

-positivismo 
 

-

-se 

independente dos fatores 

arroso, 

r (BARROSO, 2007, p.4):  

 

-positivismo. O debate 
-

pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o 
positivismo. Oposto, mas, por vezes, singularmente complementares. A quadra atual 

  dos modelos puros por um 
-

positivismo. 
 

- forma de interpretar o Direito. 

status 

-positivismo. Antes 
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disso a norma representava apenas a lei 

 

agem e atuam igualmen

 

Nesse sentido leciona Paulo Branco e Gilmar Mendes (2018, e-book): 

 

 
vez que ambos descrevem algo que deve ser. Ambos se valem de categorias 

 o mandado (determina-
(faculta- -se algo). 

 

status ios revolucionou a forma de se enxergar o Direito. 

uma regra. Ambos gozam de normatividade e devem ser aplicados de forma a conferir, e 

os e as garantias fundamentais dos seres humanos. 

 

obbiopara compreender o positivismo 

-

positivismo. 

-positivismo, diferentemente de como ocorria 

ormado a partir da 

 

resguardado pela  
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a -positivismo. Foi a ele conferido 

r a vontade da , dos valores estabelecidos 

-

conforme a singularidade do caso que lhe apresente.  

-

 

 

-

estabelecidos por ocas

na qualele se assenta firme e 

se projeta para a sociedade.  

- ariedade, pela 

 de busca da felicidade. 

Roberto Barroso  onde hoje ocupa assento 

como ministro to da ADI 4.277 e da ADPF 132, que 

-se enunciar adiante, in verbis: 

 

que pensam de maneira diferente (STF. Pleno - 
entre pessoas do mesmo sexo (1/5). Publicado em 05 de maio de 

Acesso em: 03 out. 2018). 
 

-

positivismo. Nela a

acompanha a ideia de que o direito de um deve necessariamente respeitar o direito do outro, e 

 violar -  
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-

-se que as teorias 

-se insuficientes de justificar o 

Direito diante das necessidades da complexa sociedade em que vivemos.  

-

C o qual a C

arroso

anterior deste trabalho.  

-

teoria da norma   

u-se, 

 

e-book): 

 

 
 

, o seu sentido (a sua norma) e, tampouco, que o 
-se de 

l, estando diante de um paradigma 

 
 

Em um segundo salto evolutivo, por assim dizer, compreendemos que as normas 

superior. 

denamento 

 

-positivismo tal ideia foi ultrapassada, e essa foi uma das grandes conquistas 

.  
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e norma, todo e qualquer texto legal era compreendida como regra (ou simplesmente norma). 

revistas 

 

 

o 

resolvida  -

Branco (2018, e-book). In verbis:  

 

 normas que carecem de 

 
 
Valendo-
sendo 

, especialmente sob o aspecto de ser a norma o fundamento de 
 

 

 
 

s 
abrangentes que as regras e por assinalarem os standards 

igualdad

 
 

 

s 

 
 
Da mesma forma, cogite-

investimentos e comprometimento de recursos do particular. 
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-

a a 
 

 

Alexy. 

 
 

-

de interpretar o direito.  

 

Lembre-se p

 

-positivista. Atualmente, toda 

suas palestras o jurista Luiz Roberto Barroso. 

julgamento da ADPF n. 347/DF, em que, em seu voto, o relator deixou bem claro a premissas 

m  (grifo nosso): 

 

 
Mostra-se important

 

tiza, corretamente, que, no poder 
de interpretar os textos normativos, inclui- -
los, em face de novas e cambiantes realidades sequer existentes naquele particular 

 elaboradas. Importante 

-la. A 
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-la 

 
Cumpre referir que o poder de interpretar o ordenamento normativo do Estado, ainda 
que disseminado por todo o corpo social, traduz prerrogativa essencial daqueles que 

 
, o 

a de direito  
todos o sabemos  

permane

, o 

 
m seu processo de 

Zeitgeist

.  
 

neste ponto e perder o f

 

trabalho

Ronald Dworkin. Primeiramente deve- workinfoi 

hard cases), segundo o qual tais casos 

valores envolvidos, mais de uma resposta correta.  

Segundo essa teoria, determinados casos (hard cases

das normas e dos valores constitucionalmente estabelecid

do magistrado.  

Dworkinrestringiu normas constitucionais 



167 
 

 

 

 

- u controle, 

 

 

-positivista 
 

-

 quem fale que seja um conjunto de ideias (BARROSO, 2007). 

 

muito mais humano, humilde, 

do que pretensioso, idealista.  

- - 

- e aqui me refiro-

-

possibilidade de adbruch- segundo qual uma norma 

 deve ser novamente 

resgatada.  

Certa feita, durante uma palestra, proferiu  

amoscom o 

pensamento do autor, em certa medida.  

, na nossa conc
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argumento  

 

Portanto, e agora concluindo sobre a 

-

-

busca um ideal  

 
 

 

Chegado ao fim do trabalho, podemos concluir que o novo constitucionalismo, 

 

Tivemos c

hoje agente concretizador da norma. 

- -positivismo como resposta aos modelos 

 

objetivo que nunca deveria ter sido esquecid  
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