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A presente obra corresponde à disserta· 

Nadja Machado Botelho, aprovada com merec 

ção e louvor, na Pós-Graduação em Direito F 

banca composta pelos Professores Cláudio Pel 

Jane Reis Gonçalves Pereira e por mim, na qua 

Trata-se, na minha opinião, do melhor trê 

língua portuguesa sobre o importante tema da n 

nal. Esta, como se sabe, corresponde ao process 

mal da Constituição, que ocorre quando se trar 

norma constante na Lei Maior, sem alteração 

Nadja, no seu valioso estudo, lançou novas luze1 

mutação constitucional, enriquecendo a sua an: 

sociologia e filosofia constitucional contemporâl 

ao debate a riquíssima bibliografia norte-amer 

produzida nos últimos anos. 

A nossa a doutrina hegemônica vem cans 

décadas um discurso sobre interpretação constil 

trado no Judiciário, e, especialmente, no Supren 

tendendo a ignorar a participação decisiva de 01 

buição de sentido à Constituição. No máximo, • 

buição que estes atores podem dar à interpret 

próprio Poder Judiciário no âmbito da jurisdio 

através da atuação dos amici curiae ou da partit 

cias públicas. Mas, ao fim e ao cabo, atribuiu-s 

juízes, especialmente os do STF, um absoluto pro 
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