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rdireito comparado e teoria constitucional 
llsiva, com o fito de aprimorar nosso sistema 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação do tema 

O direito constituciona 
maior do que já foi destinad 
jurídica, inclusive ao direit 
mundo, acompanha-se a ch, 
tes2 , a qual é explicada pe 
partir de então, três quartos 
diais foram promulgadas ou 
ladas, e os sistemas constitw 

I Por todos, San Tiago Dantas, Pr 
Z Prieto Sanchis, justicia constitue 
3 Vale lembrar que os juristas f 

mundial explicavam o direito pt 
sobretudo as quatro grandes m. 
Law, um direito oriental com r 
soviético de base marxista qUi 

diversas nações. Somente depc 
constitucional, o direito constil 
ção do direito do país em anál: 
copiassem outros modelos na I 
a globalização, o fenômeno co 
adaptabilidade dos sistemas c 
direito passaram cada vez mai 
constitucionais. Vivemos aind; 
de modelos, que convivem er 
possíveis na cada vez mais vi! 
europeu fusão de horizontes 

 

 


