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PREFACIO 

Jorge Mi randa já ressaltou l 2: "Mais do que qu 

tudos jurídicos, está a ciência do Direito constituci 
paração. Vivendo pa redes-meias com a iência Pc 
e a Filosofia do Estado, natura lmente tem sido inf 
comparação que de Aristóteles a Montesquieu os c 
de tas disciplinas têm promovido. 

O ponto de partida de todo o Direito compa ra 
pluralidade de insti tuições e sistemas jurídicos. Mas 
co sobre as suas finalidades, quando posto em face 

O Direito comparado visa, no domínio das fun 
dcns de fin al idades: serve, antes de mais, como 
estudo e da elaboração do Direito constitucional 
numa visão mais larga, como base do conhecimcn 
constitucionai s existentes no mundo. Aqui o méto 
ou pode elevar-se a método próprio de uma ciênci: 
ser este um ponto di clI ti Jo). 

É, sobretudo, no e ru do das instituições, sublinr 
comparação, "a que oferece maior inreres e e a quo 
do comparatis ta". 

A característica apontada de que o Direito Co 
pondência inevitável com a Ciência Política, a Hi tI 

do Estado relaciona-se, no Direito Constitucional 
notilho10 e pressa : "O direito cons titllciona I é um 
muim a exp riências onstitucionais, nacion, is e e 
rito" tra nsporta idé ias de filósofos, pen adores c r 
pressupõem as profundidades dos arquétipos cora 
"gravitação" é, agora, não um singular movimen to 
si mesm( , mas im um gesto de tran lação perante 
humano. o entanto - res-al a - o clir ito constituo 
"história " e na "comparatística", nos arquétipo, é 
e como tal deve ser ell inado". 

Com d eito vale, amplamente, a re salva e es a " 
da e autonomamente e tlldada, vir,] a ser o Direito ( 
do, como ramo especifico do estudo do Direito. 

I "Sobre o Direito Constituciol1al Comparado", Rev ista de Direit:> 
55/243, Ldiro ra i{eYlS r,\ dos Tr ibunais, )ão Paul ", 2006. 

J.J. Gomes Ca notilho , "Di reito Constituciona l c Teoria da Constitu 
p.15 

 

 


