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. Três transformações relativamente à aplicação do direito 

constitucional:  

- O reconhecimento de força normativa à Constituição. 

- A expansão da jurisdição constitucional. 

- O desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional 

 

Transformações do direito 
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. Substituição dos Códigos pela Constituição 

 

. Substituição da legalidade pela constitucionalidade 

 

. Da lógica formal à lógica do razoável 

 

. Valorização dos princípios 

 

. Entronização da dignidade da pessoa humana e dos direitos 
fundamentais com participacionismo 

Nova hermenêutica (Pós-positivismo) 
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. Princípio da supremacia da Constituição; 

. Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder 

público; 

. Princípio da interpretação conforme a Constituição; 

. Princípio da unidade da Constituição; 

. Princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade; 

. Princípio da efetividade. 

Princípios de interpretação constitucional 
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  Crê ser possível encontrar o (verdadeiro) sentido da Constituição 

 

  Busca o sentido genuíno do legislador originário e, portanto, único legal e 
legítimo, da Constituição. 

 

  Utiliza recursos teóricos, tais como: história, linguística, arqueologia e 
antropologia 

 

  Quando não esteja explícito o sentido da norma, cabe analisar a história da 
elaboração do texto do qual se ocupam 

Originalismo 
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 Parte do pressuposto de que não há apenas um e único sentido da norma que 
possa ser alcançado 

 

  A priori, não temos a possibilidade teórica de encontrarmos o sentido da 
norma jurídica.  

 

  Usa outros recursos para realizar a aplicação da norma constitucional: 
atualização do conteúdo constitucional, ativismo judicial, etc 

Não-Originalismo 
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 Começa com os estudos de bioética no final da década de 70 

 

 Diz respeito a teorias que se estruturam ao redor de uma pluralidade de 
princípios de obrigação não absolutos 

 

  Beauchamp y Childress – existem quatro princípios: a) não maleficência, b) 
beneficência, autonomia e justiça 

 

  No direito, os princípios são normas jurídicas e úteis para interpretação 

 

  Panprincipialismo 

Principialismo 
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Obrigado!!! 
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