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RESUMO

No estudo em desenvolvimento, pretende-se a partir de uma análise reflexiva buscar conhecer os atuais pressupostos teóricos e as técnicas 
disponibilizadas pelo próprio sistema jurídico brasileiro para se extrair juízos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas 
subconstitucionais no âmbito da ordem econômica. O fato de se tornar cada vez mais identificável, nos dias atuais, uma reconfiguração do 
conceito de soberania nacional (e, para fins do presente trabalho, soberania constitucional), vem potencializando uma nova postura 
hermenêutica por parte do Supremo Tribunal Federal, que passa a contar, para tanto, com um novo arsenal teórico-filosófico, em sua busca pela 
construção de decisões jurídicas que sejam reconhecidas como legítimas (em face do seu poder de argumentação e persuasão) perante o(s) 
auditório(s) a que se dirige(m). Neste sentido, se por uma lado, tanto a doutrina como a jurisprudência dominante vinham predominantemente, 
até este momento, se utilizado das técnicas hermenêuticas de uma linha filosófico-teórica denominada por “Novo constitucionalismo” ou 
“Neoconstitucionalismo”, que possui entre suas principais características a de que todas as normas da ordem econômica estariam submetidas a 
uma filtragem por princípios jurídicos expressos pela Constituição Federal (vários deles extraídos de valores sociais e mesmo morais); por outro 
lado, um  novo quadro teórico, que parece avançar em direção à hegemonia, leva-nos a considerar não mais ser possível estabelecer análise das 
normas referentes à ordem econômica situadas no texto constitucional (normas paramétricas para controle das normas subconstitucionais), sem 
levar em consideração o processo de globalização a que se submetem, não apenas as economias dos diversos países, mas também suas ordens 
jurídicas. Assim, um quadro argumentativo com forte presença de discursos morais, típico do Novo Constitucionalismo do Pós-Guerra, vai 
paulatinamente, no Brasil e no mundo, cedendo lugar a argumentos de outra segmentação,  de perspectiva pragmática, consequencialista, mais 
afeitos a posições de base filosófico-jurídicas realistas. Nesse sentido, visa-se com o presente trabalho demonstrar que as decisões da Corte 
constitucional brasileira vão, aos poucos, incorporando em sua discursividade, argumentos que, ao se coadunarem a imposições mercadológicas 
e jurídicas externas, exigem uma redefinição semântica das próprias formulações normativas anteriormente assumidas como vigentes no âmbito 
da ordem econômico-constitucional brasileira. Trata-se de uma pesquisa básica estratégica, de natureza qualitativa, sendo os procedimentos 
metodológicos utilizados as pesquisas bibliográfica e jurisprudencial.
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