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Leitura sugerida:  

 Visão dos Marcos histórico, filosófico e teórico: 

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do direito.  

 Visão crítica: FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo 

principialista y constitucionalismo garantista. 
 

Convencionou-se chamar de neoconstitucionalismo, o movimento ou os 

movimentos acadêmicos que propõem/reconhecem três marcos de transformações no 

direito na consagrada síntese do prof. Luís Roberto Barroso: (i) histórico – o pós-guerra; 

(ii) filosófico – o pós-positivismo; e (iii) o teórico – a força normativa da constituição, a 

nova interpretação constitucional e a expansão da jurisdição constitucional1.  

                                                
1 Sobre o tema, Cf. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O 

triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de e SARMENTO, 

Daniel (Coord.) A Constitucionalização do direito: Fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 203 e ss. Para uma visão crítica do fenômeno, Cf. DIMOULIS, Dimitri. 

Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia e teoria 

constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p..219. Sobre a crítica ao pendor 

judicialista, à preferência pro princípios e a panconstitucionalização, Cf. SARMENTO, Daniel. O 

Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: Filosofia e teoria constitucional 

contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.132 e ss. Sobre a crítica democrática e metodológica 

https://www.youtube.com/watch?v=VCxopMJ7Ldk&index=31&list=PLYRQ2FHIspSZynNcU2LlQeYuAdVnSvVUm
https://www.youtube.com/watch?v=VCxopMJ7Ldk&index=31&list=PLYRQ2FHIspSZynNcU2LlQeYuAdVnSvVUm


As Constituições do pós-guerra, como a alemã e a italiana, passaram a ser mais 

comumente retratadas, do ângulo formal, como o centro ou cume do ordenamento jurídico 

que serviria de parâmetro para as demais normas, enquanto, do ponto de vista material, 

passaram a ser cartas principiológicas, destinadas a conformar a realidade. É verdade que 

desde o século XIX difundiu-se o paradigma de a Constituição ser o documento superior 

da ordem jurídica, notadamente, por influência do constitucionalismo norte-americano, 

com o precedente Marbury vs. Madison (1801). No entanto, o que se defende é que a 

intensidade e qualidade desse controle mudaram após a segunda guerra mundial, 

consolidando-se uma força normativa de algumas Constituições2.  

O marco histórico é analisado em contexto internacional (particularmente, o 

europeu) e nacional. No cenário europeu, essa nova tendência constitucional foi originada 

no pós-Segunda Guerra, pioneiramente na Alemanha com a Lei Fundamental de 1949, a 

Constituição italiana de 1956 e da Espanha de 1978. No caso brasileiro, essa tendência 

constitucional materializou-se a partir da Carta de 1988, em contexto de reabertura 

política após um longo período ditatorial. Esse processo de reconstitucionalização 

brasileiro garantiu, em seus anos subsequentes, uma maior estabilidade das instituições e 

do exercício regular do princípio democrático. 

O marco filosófico que fundamenta esse neoconstitucionalismo vem a ser o 

chamado pós-positivismo, que pretende ser a superação, a um só tempo, do 

jusnaturalismo e do positivismo. O pós-positivismo, então, situa-se na confluência dessas 

duas correntes, tradicionais paradigmas do Direito. Essa nova corrente jusfilosófica busca 

                                                
à constitucionalização, Cf. SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade constitucional: os dois lados da moeda. In: 

Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, A Constitucionalização do direito. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2007, p. 113-48. CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo en su laberinto. In: 

CARBONELL, Miguel.(Org.) Teoría Del neoconstitucionalismo. Editorial trotta, instituti de 

investigaciones jurídicas UNAM, sem data, p.1. O autor já havia tratado da mesma idéia anteriormente; 

CARBONELL, Miguel. Prólogo: Nuevos tiempos para el constitucionalismo. In: CARBONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s) Madrid: Editorial Trota, 2003; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. O dilema 

constitucional contemporâneo entre o neoconstitucionalismo econômico e o constitucionalismo 

democrático. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mon’alverne Barreto. 

Diálogos constitucionais: Direito, Neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006.   
2 HESSE, Konrad. La fuerza normativa de la Constitución. In: Escritos de derecho constitucional, 1983, p. 

59-84. ENTERRÌA, Eduardo García de. La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma 

jurídica, Madrid: Inap, 2003. Entre nós, BARROSO, Luís Roberto. A efetividade das normas 

constitucionais: por que não uma Constituição para valer? In: O novo direito constitucional brasileiro: 

contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2012, p. 57-97. BARROSO, Luís Roberto. A doutrina brasileira da efetividade. In: Temas 

de direito constitucional, t. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. 

Fundamentação e normatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica à luz do princípio 

democrático. In: BARROSO, Luís Robert (Org.), A nova interpretação constitucional: ponderação, 

direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 



ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; propõe uma leitura moral 

do Direito, mas sem recorrer à metafísica; seu conjunto de ideias heterogêneas permite 

admitir tanto os princípios quanto as regras nas Constituições. 

O terceiro e último marco para configurar o neoconstitucionalismo é o marco 

teórico, do qual pode se subdividir em três categorias: (i) a força normativa da 

Constituição; (ii) a nova interpretação constitucional; (iii) a expansão da jurisdição 

constitucional. 

A primeira delas engloba a força normativa da Constituição. O reconhecimento 

do status de norma da Constituição vai de encontro com alguns preceitos europeus, que, 

em geral, viam-na apenas como um norte político e não jurídico, logo, sem o Judiciário 

possuir matéria constitucional. Ao contrário, com o caráter normativo, a Constituição 

passa a ter caráter vinculativo e suas disposições passam a ser obrigatórias – sua 

inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação. No Brasil, a ideia de 

Constituição como norma chegou de maneira consistente na década de 80, apesar das 

resistências. Coube à Constituição de 88 o mérito de romper a posição mais retrógrada. 

A nova interpretação constitucional ampliou a força normativa da constituição, 

bem como permitiu uma contextualização e atualização constante. A proposta coloca, ao 

lado dos elementos ou métodos clássicos de interpretação (gramatical, sistemático, 

histórico e teleológico), novos princípios específicos de interpretação constitucional, 

como o da unidade da Constituição, máxima efetividade da Constituição, 

proporcionalidade e etc. Opera-se não só com a subsunção, mas também com a 

ponderação como forma de equacionar as colisões entre princípios3. Há uma vinculação 

não apenas à lei em sentido clássico, mas à lei no sentido pós-positivista4, como 

vinculação ao ordenamento, à juridicidade5, à Constituição. Dá-se uma passagem do 

Estado legislativo de direito para um Estado Constitucional de direito6. 

                                                
3 Para mais detalhes sobre a interpretação constitucional no neoconstitucionalismo, Cf. BARROSO, Luis 

Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 7ª. São Paulo:  Saraiva, 2010. BARCELOS, Ana 

Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. PEREIRA, 

Jane Reis Gonçalves. Interpretação e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. SARMENTO, 

Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: LOBO TORRES, Ricardo (Org.). Teoria 

dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  
4 ARAGÃO, Alexandre. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de direito 

Administrativo n. 236, 2004 
5 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: renovar, 2006, p. 9-45. OTERO, Paulo. Legalidade e Administração 

Público : o sentido de vinculação à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho In: CARBONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s) Editorial Trotta 



A expansão da jurisdição constitucional, por sua vez, erigiu-se em verdadeira 

garantia institucional à proteção do conteúdo da Constituição7. O controle jurisdicional 

de constitucionalidade das leis foi amplamente difundido no mundo e até países que 

adotavam um modelo de separação rígida dos poderes passaram a prever fórmulas 

análogas recentemente. Houve no período uma intensa judicialização da vida e da 

política8.  

Temas que tradicionalmente não ingressavam no judiciário são discutidos nessa 

seara e, ainda, o Judiciário adota um papel mais ativo, concretizando princípios jurídicos 

indeterminados e certas normas constitucionais, não raro tendo que lançar mão de 

competências implícitas. A Corte Constitucional é convocada a tratar a Constituição 

como norma, o que conduziu a inúmeros debates e controvérsias sobre a legitimidade 

democrática do Poder Judiciário e o seu papel contramajoritário9 ou representativo10. Ao 

lado desses papeis, Luís Roberto Barroso tem defendido a existência de um papel 

iluminista, de “empurrar a história”. 

Diversos autores apresentam críticas ao Neoconstitucionalismo, como Luigi 

Ferrajoli, Miguel Carbonell, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Humberto Ávila, Daniel 

Sarmento e Dimitri Dimoulis. Luigi Ferrajoli vai apresentar algumas considerações 

críticas ao neoconstitucionalismo. Essas novas tendências constitucionais não como a 

superação do positivismo jurídico, mas sim sendo a sua expansão e o seu 

aperfeiçoamento.  

Em primeiro lugar, existem críticas terminológicas. Miguel Carbonel, por 

exemplo, que não existe um único “Neoconstitucionalismo”, mas sim 

NeoconstitucionalismoS, chamando atenção para as espécies variadas de 

                                                
7 Existe um debate clássico entre quem deveria ser o guardião da Constituição em que Kelsen defendeu que 

deveria ser um tribunal constitucional, enquanto Carl Schmitt o Chefe do Executivo. Cf. KELSEN, Hans. 

Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
8 WERNECK VIANNA, Luiz; CARVALHO, Maria Alice Resende de. Manoel Palacios Cunha Melo; 

BURGOS, Marcelo Baumann. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: 

Revan, 1999. 
9 Existem diversas posições sobre a compatibilidade entre jurisdição constitucional e a democracia. Pela 

compatibilidade parcial, Cf. BICKEL, Alexander. The last dangerous branch. Yale University Press, p. 1-

33. Pela compatibilidade plena considerando uma jurisprudência dos valores, Cf. BACHOFF, Otto. Jueces 

y constitución. Madrid: Editorial civitas, 1987, p. 9- 69. Pela incompatibilidade, propondo inclusive a 

abolição da corte constitucional, Cf. TUSHNET, Mark. Taking the constitution away from the Courts. 

Princeton: Princeton University, 2000.  
10 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Representação democrática do Judiciário: reflexões preliminares sobre 

os riscos e dilemas de uma ideia em ascensão. Disponível em: 

<http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=janereis>  CAMARGO, Margaria 

Maria Lacombe; NETTO, Fernando Gama de Miranda. Representação Argumentativa: fator retórico ou 

mecanismo de legitimação da atuação do STF?. 2010. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3589.pdf> 



constitucionalismo que existem tanto na América Latina e na Europa, quanto em cada 

experiência nacional em particular11.  

Em segundo lugar, há críticas conceituais e propostas alternativas ao 

neoconstitucionalismo e ao pós-positivismo como seu marco filosófico. Luigi Ferrajoli 

distingue o constitucionalismo jurídico do político, e alega o emprego equivocado dos 

termos "neoconstitucionalismo" e "pós-positivismo jurídico", preferindo chamar 

"constitucionalismo jusnaturalista" vs "constitucionalismo juspositivista" ou 

constitucionalismo principialista de constitucionalismo garantista. Ferrajoli sustenta que 

os princípios podem ser, também, adaptados ao juspositivismo.  

Quanto ao pós-positivismo, Ferrajoli critica a proposta e afirma que, em paralelo 

à distinção entre constitucionalismo jusnaturalista (ou não-positivista) e o juspositivista, 

existe distinção entre um constitucionalismo principialista e o garantista. A primeira 

orientação é caracterizada pela configuração dos direitos fundamentais como valores ou 

princípios morais estruturalmente distintos das regras, com uma normatividade mais 

débil, confiada à ponderação legislativa e judicial. A segunda se caracteriza, 

diferentemente, por uma normatividade forte, regulativa, dizendo que a maior parte dos 

princípios constitucionais, dentre eles os direitos fundamentais, se comportam como 

regras. 

Nessa caracterização (garantista), a força normativa da Constituição do se 

contrapõe o neoconstitucionalismo. O sistema jurídico e uma teoria do direito, na visão 

de Ferrajoli, estabelecem a subordinação da legislação a normas sobre sua produção não 

somente formais, mas também substanciais, cuja violação gerará antinomias por ação ou 

lacunas por omissão. 

A pretensão de submeter as normas a leis superiores irrevogáveis é expressão 

clássica do jusnaturalismo e, portanto, a negação do juspositivismo, o qual não seria mais 

adequado para explicar as novas naturezas das atuais Constituições democratas. Estas, ao 

tutelarem princípios de justiça de caráter ético-político (igualdade, dignidade da pessoa 

humana, direitos fundamentais), haveriam quebrado a característica principal do 

positivismo jurídico: a separação entre direito e moral, esta última sendo um ponto 

externo ao direito. 

Nesse sentido, grande parte das normas constitucionais não se comportam apenas 

regras suscetíveis de observância e inobservância, mas sim como princípios que se 

                                                
11 CARBONELL, Miguel Neoconstitucionalismo: elementos para uma definición. In: Eduardo Ribeiro 

Moreira e Marcio Pugliesi, Vinte anos da Constituição brasileira, 2009 



respeitam em maior ou menor medida, necessitando de ponderação quando entram em 

conflito entre si. O Direito não pode ser entendido, nessa linha, exclusivamente como um 

sistema de normas, mas, também, como uma prática social. Também é inevitável uma 

teoria argumentativa em que tais valores sociais/morais julguem papeis determinantes, de 

tal modo que o Direito tem uma inevitável conexão com a moral. 

Assim, esse constitucionalismo principialista (argumentativo) se caracteriza, por 

um lado, pelo ataque ao juspositivismo e à tese de separação entre Direito e moral. 

Consiste na defesa da tese de que direitos constitucionalmente estabelecidos são, antes de 

regras, princípios, que devem ser levados à ponderação. Por outro lado, fortalece a 

concepção do Direito como prática social confiada à atividade dos juízes, em última 

instância, às suas práticas argumentativas e interpretativas.  

O constitucionalismo garantista ou positivista, por sua vez, em termos 

propositivos, é apresentado por Luigi Ferrajoli como (i) sistema jurídico; (ii) teoria do 

direito; ou (iii) como filosofia política. Como sistema jurídico, ele se configura pela 

também positivação dos princípios, dos quais se submetem a produção normativa. Então, 

se concebe como um sistema jurídico que estabelece limites e vínculos substanciais, para 

além dos formais já positivados, impostos a todos os poderes pelas Constituições. Sua 

violação acarreta em antinomias ou em lacunas no ordenamento jurídico. 

Como teoria do direito, tematiza a divergência entre o dever ser (constitucional) 

e o ser (legislativo) do Direito. Se caracteriza pela distinção e pela virtual distinção entre 

validez e vigência, dado que admite a existência de normas vigentes (conforme as formas 

de sua formação), mas inválidas (por conta de seu conteúdo) até serem retiradas do 

ordenamento jurídico. Por tal, o tema principal dessa teoria é do "Direito 

constitucionalmente ilegítimo". 

Já como filosofia política, consiste numa teoria da democracia substancial, além 

da formal, e não como a abstrata teoria do bom governo democrático, em sentido 

observado no paradigma posto acima. Nessa linha, o constitucionalismo garantista se 

concebe como novo paradigma juspositivista do Direito e da democracia, enquanto 

positivamente normativo e enquanto sistema de limites e vínculos substanciais relativos 

a "quem", "como" e ao "que" dos processos de produção normativa. Graças a isso, 

positivam-se os princípios ético-políticos derivados do velho "direito natural", ou seja, 

uma positivação do jusnaturalismo. 

Em suma, o constitucionalismo, nestes termos, é nada mais nada menos que a 

positivação dos princípios de justiça e direitos fundamentais, vale também, para ele, o 



princípio juspositivista de separação entre Direito e moral, ao contrário da concepção de 

constitucionalismo ético. Não significa dizer que, em última instância, as regras jurídicas 

não tenham algum grau de "pretensão de correção" ou "mínimo ético", mas sim que as 

Constituições expressam e incorporam valores nem mais nem menos como fazem as leis 

ordinárias. O que representa seu marco característico é que os valores positivados por elas 

são de nível normativo superior à ordenação ordinária, e, por isso, são vinculantes a ela. 

Em terceiro lugar, existe uma crítica metodológica ao neoconstitucionalismo. 

Humberto Ávila apresenta algumas das mais potentes críticas12: (i) a inexistência de 

primazia entre regras e princípios; (ii) a coexistência da sunsunção e da ponderação. (iii) 

a coexistência entre a justiça geral e a particular. 

Regras e princípios desempenham funções diferentes, não havendo primazia entre 

ambas as normas. Afirmar a maior importância dos princípios é criticável porque: (i) a 

Constituição de 1988 tem tanto regras como princípios (Constituição regulatória vs. 

princiológica). A rigor, tem mais regras que princípios; (ii) regras constitucionais não 

podem ser afastadas por princípios pura e simplesmente; (iii) o princípio constitucional 

tenha função de bloqueio, interpretação, integração ou orientação da regra 

infraconstitucional, mas a regra constitucional não pode ser desconsiderada de qualquer 

modo. 

A ponderação não pode ser aceita como critério geral de aplicação do 

ordenamento, porque: (i) levaria a um "anti-escalonamento" da ordem jurídica; (ii) 

aniquilaria as regras do princípio democrático; (iii) violaria os princípios da legalidade e 

separação de poderes; (iii) conduziria a um subjetivismo. 

As regras desempenham funções importantes em uma sociedade plural e 

complexa, estabilizando conflitos morais, reduzindo incertezas e arbitrariedades. 

Inexistência de regras implica a existência de conflitos de coordenação, conhecimento, 

custo e controle de poder. Ao se afastar as regras, afastam-se os problemas que elas 

ajudam a resolver. Desconsiderar as regras é uma forma de injustiça (despreza justiça 

geral em favor da justiça particular). 

Ainda nesse eixo metodológico, Vigilio Afonso da Silva crítica a nova 

interpretação constitucional porque sincretismo metodológico desnecessário dos 

supostos novos princípios de interpretação constitucional (máxima efetividade, unidade 

                                                
12 ÁVILA, Humberto. "Neoconstitucionalismo" entre a ciência do direito e o direito da ciência. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, DANIEL, BINENBOJM, Gustavo. Vinte  anos da Constituição 

Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 



da constituição etc.). Em sua visão, os métodos clássicos de interpretação (gramatical, 

histórico e teleológico) seriam suficientes para interpretação constitucional e os princípios 

específicos de interpretação constitucional poderiam ser reconduzidos a estes.13  

Em quarto e último lugar, é possível realizar uma crítica institucional do 

neconstitucionalismo de defender o fortalecimento do Poder Judiciário em detrimento do 

Poder Executivo e Legislativo. O Poder Judiciário não deve assumir em matéria e em 

qualquer intensidade a prevalência na determinação da solução de conflitos morais, 

porque, num estado de direito, vigente numa sociedade complexa e plural, deve haver 

regras gerais destinadas a estabilizar conflitos e reduzir a incerteza e arbitrariedade. Na 

sociedade atual, o Poder onde por meio do debate se pode respeitar e levar em 

consideração essa pluralidade é o Poder Legislativo. 

Daniel Sarmento apresenta três críticas ao neoconstitucionalismo que poderiam 

ser enquadradas nessa visão14. Em primeiro lugar, apresentar pendor judicialista pode ser 

anti-democrático. Destaca que, numa democracia, é essencial que as decisões políticas 

mais importantes sejam tomadas pelo próprio povo ou por seus representantes eleitos. 

Sarmento critica que decisões sejam tomadas por sábios ou tecnocratas de toga, pois se a 

imposição de alguns limites para a decisão das maiorias deve ser justificada em nome da 

própria democracia. O resfriamento da mobilização cívica do cidadão e a expectativa 

excessiva do judiciário deixariam opacas as discussões, por exemplo, sobre reforma 

política no Brasil.  

A preferência pelo uso de princípios e da ponderação, realizadas na arena judicial, 

em detrimento de regras e da subsunção, fixadas pelo Parlamento, seria perigosa, 

sobretudo no Brasil, em razão de singularidades da nossa cultura: patrimonialismo, 

desigualdade sociais e o "jeitinho brasileiro".  

As regras são indispensáveis, dentre outras razões, porque geram maior 

previsibilidade e segurança jurídica para os seus destinatários; diminuem os riscos de erro 

na sua incidência, já que não dependem tanto das valorações do intérprete em cada caso 

concreto; envolvem um menor custo no seu processo de aplicação, pois podem incidir de 

forma mais mecânica, sem demandarem tanto esforço do intérprete; e não implicam, na 

                                                
13 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, 

Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. Coleção Teoria e Direito Público. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 
14 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: Daniel Sarmento, 

Filosofia e teoria constitucional contemporânea, 2009, p. 113-146. 



mesma medida que os princípios, em uma transferência de poder decisório do Legislativo, 

que é eleito, para o Judiciário, que não é. 

Nesse sentido, critica ainda panconstitucionalização do Direito, em detrimento da 

autonomia pública do cidadão e da autonomia privada do indivíduo. Argumenta que, se 

tudo ou quase tudo já está decidido pela Constituição, e que o legislador é um mero 

executor das medidas já impostas pelo constituinte, isso acaba por negar a autonomia 

política ao povo para, em cada momento da sua história, realizar as suas próprias escolhas. 

O excesso de constitucionalização do Direito reveste-se, portanto, de um viés 

antidemocrático. Ademais, a constitucionalização do Direito também suscita outra linha 

de preocupações, relacionada ao perfeccionismo moral na esfera privada. 

Por fim, vale registrar as críticas gerais, realizadas pelo professor da USP Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho e Dimitri Dimoulois da FGV-SP, dirigiadas especificamente aos 

marcos históricos, filosófico e teórico do Neoconstitucionalismo propostos pelo professor 

titular de Direito da UERJ e Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.   

Quanto ao marco histórico, Manoel Gonçalves ironiza que ironiza que a primeira 

democracia constitucional seria a alemã, o que surpreenderia, segundo o autor, aos 

próprios alemãos, suíços, franceses e escandinavos e norte-americanos. Em sentido 

semelhante, Dimitri Dimoulis afirma que já havia referência à Constituição na Europa, 

por exemplo, em Sieyès e Guizot15.  

Quanto ao marco filosófico, afirma que o direito moderno não era cego a valores. 

Dimitri Dimoulis é ainda mais incisivo ao afirmar que já existiam outras escolas não 

formalistas antes da segunda-guerra, como é o caso da Escola do Direito Livre, 

representada por François Geny que era crítica à escola da Exegese ao defender o papel 

criativo do juiz de forma moderada. 

Quanto ao marco teórico, Manoel Gonçalves afirma que a defesa da força 

normativa ignora que a Constituição dirigente possui também regras, que os princípios 

não são uma descoberta pós-moderna e que o controle de constitucionalidade (ou a 

expansão a jurisdição constitucional) é anterior à segunda Guerra Mundial16.  

Dimitri Dimoulis  afirma que a mudança quantitativa não permite alegar que só 

depois do pós-guerra que as Constituições desfrutaram de força normativa da 

                                                
15 DIMOULIS, Dimitri. Uma visão crítica do neoconstitucionalismo. In: George Leite Salomão e Glauco 

Leite Salomão (coord.), Constituição e efetividade, 2008 
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Notas sobre o direito constitucional pós-moderno, em 

particular sobre certo neconstitucionalismo à brasileira. Revista de Direito Administrativo vol. 250, 2009. 



Constituição; que nova interpretação constitucional não passa de moralismo jurídico e, 

ainda, que já existiam cortes antes do pós-guerra, sendo impossível saber a priori e sem 

lastro empírico como efetivamente se deu a atuação dessas Cortes. 

Daniel Sarmento, embora ele mesmo apresente algumas críticas ao 

neoconstitucionalismo, oferece alguns contra-argumentos que, a um só tempo, defendem 

e ressignificam o neoconstitucionalismo da Escola da UERJ para torna-lo 

constitucionalmente adequado17.  

Em primeiro lugar, afirma que o neoconstitucionalismo pode ser pensado como 

uma teoria constitucional que, sem descartar a importância das regras e da subsunção, 

abra também espaço para os princípios e para a ponderação, tentando racionalizar o seu 

uso. 

 Em segundo, propõe que seja visto como uma concepção que, sem desprezar o 

papel protagonista das instâncias democráticas na definição do Direito, reconheça e 

valorize a irradiação dos valores constitucionais pelo ordenamento, bem como a atuação 

firme e construtiva do Judiciário para proteção e promoção dos direitos fundamentais e 

dos pressupostos da democracia.  

Em terceiro, e acima de tudo, admite que o neoconstitucionalismo seja for 

concebido como uma visão que conecte o Direito com exigências de justiça e moralidade 

crítica, sem enveredar pelas categorias metafísicas do jusnaturalismo, o autor assumiria o 

rótulo de neoconstitucionalista.  

 

NEOCONSTITUCIONALISMO 

Terminologia Neoconstitucionalismo (Miguel Carabonell e Luís Roberto Barroso) 

constitucionalismo principialista (Luigi Ferrajoli) 

Marco histórico Pós-guerra 

Marco filosófico Pós-positivismo 

Marco Teórico Força normativa da Constituição 

 Nova interpretação constitucional 

 Expansão da jurisdição constitucional 

 

Críticas - Terminológica: Não há um neoconstitucionalismo, mas vários 

neoconstitucionalismos 

- Conceitual: O pós-positivismo não faz sentido como marco teórico por 

oscilar entre o jusnaturalismo e o positivismo. O positivisto não seria 

incompatível com valores. Há propostas de um constitucionalismo 

garantista 
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- Metodológica: não faz sentido princípios sem regras, ponderação sem 

subsunção e a opção da justiça particular em detrimento da geral   

- Institucional: pendor judicialista pode ser anti-democrático e esfriaria o 

debate público 

- Geral: A força normativa da Constituição não é do pós-guerra, existem 

escolas de interpretação e Cortes Constitucionais não formalistas antes da 

segunda guerra e existem  

 

 

 


