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RESUMO

Este trabalho trata de pesquisa de iniciação científica, desenvolvida no ano de 2015 no Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, no curso de 
Direito. Analisa o fracionamento causado pelos debates teóricos sobre o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, sob a perspectiva de que 
nenhuma dessas correntes de pensamento se constitui como uma teoria desprovida de falhas. Tampouco suficiente para que se descartem uma à 
outra, sendo necessária uma leitura sincrética para o encontro da melhor e mais coerente forma de interpretação da Constituição, assim como 
sua consequente aplicação por aqueles que exercem a jurisdição. Nosso país se destaca em âmbito internacional pela diversidade e tamanho de 
seu espaço geográfico, por meio da observância de diferenças tão dispares dentro do mesmo território. A manutenção da paz e da ordem social 
no Brasil só é possível a partir do princípio do pluralismo ensejado por esta realidade, própria de uma sociedade dinâmica e aberta, que 
certamente não comporta uma visão monista em nenhum de seus espectros. Portanto, o que chamou a atenção e despertou o interesse para a 
investigação e o trabalho acadêmico é o fato de que a atuação do Estado no cumprimento da Constituição também não possui uma perspectiva 
sólida de qual seria os limites da ação de cada um dos poderes que o compõem, preponderando hodiernamente um constrangimento naquilo que 
concerne à atuação do poder judiciário ao exercer a jurisdição. O protagonismo do judiciário foi alcançado como uma etapa lógica do 
desdobramento histórico. Se, no Estado Liberal prevalecia a atuação do legislador e, no Estado Social, do administrador, era chegada a hora, no 
Estado Democrático de Direito, de que o Poder Judiciário assumisse um papel mais enfático de garantia dos direitos dos cidadãos, o que outrora 
ficou adstrito à vontade do soberano. Porém, sua qualificação enquanto democrático o coloca em uma situação de constante tensão com os 
demais poderes e, por vezes, de transgressão das fronteiras que limitam seu campo de atuação. Neste diapasão também se mostra presente o 
pluralismo, porém no campo jurídico. Isso porque, atualmente, várias correntes de interpretação do Novo Constitucionalismo determinam 
maneiras diversas de atuação do poder judiciário. Sobre tais correntes cingiu-se a pretensão deste trabalho, analisando de maneira sistemática 
algumas delas de modo a identificar quais são seus alicerces e suas diferenças mais fundamentais. Em que pese a dogmática Constitucional, a 
depender da vertente seguida, não há um diálogo entre as interpretações, por vezes antagônicas. A conclusão não foi atingir o campo da 
convergência entre elas, mas pretendeu traçar um diálogo apto às suas compreensões, para que possamos identificar seus pontos de 
aproximação e aversão. A metodologia utilizada se pautou no estudo de uma bibliografia selecionada, promovendo o debate entre os integrantes 
do projeto. Como resultado prático, houve a apresentação do tema em oficinas da semana jurídica, no seminário da instituição e, ainda, foram 
oferecidas palestras para o primeiro período do curso de Direito.
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