012 by Luigi Ferrajoli

SU MÁRIO

reito Constitucional
ção Editorial
ora Lumen Juris Ltda.

Prefácio do trad utor ...................................... .. .. ........................... ... .. ...... .
Pró logo .... ........... ......... .. ..... ................ .... .... .. .... ....... ...... .................. .. .. ... ... .
PR IM EIR

'ORA LUMEN JURIS LTDA.
pela originalidade desta obra
a manifestadas por seu Autor.

C A P Í ULO

C

PÍ

LO

IO
E

1

PARADIGMA GARANTlSTA

Tres distinções deôn ti cc s .. ... ............. .. .. .............. .... .. ........................... ....
Garantismo constitucionaU m o ............ .... .. ..... .................... .. .. .. ... ..... ..
Dimensões, formas e conteúd s da democracia constitucional .. ..... .
A teoria do direito e as Su as interpretações empíricas .... .................. ..
SEGUNDO

p arcial, por qualquer meio ou processo,
terÍsticas gráficas e/ou editoriais.
constitui crime (Código Penal, art. 184
O), sujeitando-se a busca e apreensão
'versas (Lei ni} 9.610/98).

IO

Vil

GARAN TI MO

N'R

3
7
8
8

POSITIVISMO JURíDICO

O . STITUC IO NALIS MO

A tese jusposi tivi s ta da separação en tre d ireito e moral......... .. .. .. .....
13
O modelo teórico do con stitucionalismo juspositivista
e a rejeição do constitucionalismo ético ............... .... ... .... ....... ...............
17
O princípio liberal e laico da separação entre direito e m oral...........
20
A teoria jurídica do constitucionalismo e os diversos enfoques empíricos
ao seu universo de discurso .. .............................. .... ..................... .. ... .. ....
22
TERCEIRO CAPÍTULO

I O GARANTlSMO

E A TEORIA DO DIREITO

COMO TEORIA FORMAL

desta edição reservados à
ora Lumen Juris Ltda.
I

lJNAL DE JUSTIÇ';

~iJ1 OSCAR SARAIVA

O caráter formal dos conceitos teóricos
e a sua rele vência pragmática.. .. .. ........... .......... .. ..... .. .... .......... ... .. .. .... .. ..
O conceito de paradigma constitucional....... .... .... ................... ...... ..... ..
Definição e tipologia dos direitos fundamentais ... ............... ... .. ... .......
O conceito de expectativa d e ôntica ...... ... ................... ....... .. .. .. ...............
O conceito de di reito subjetivo ........ ...... ..... .................... ......... ..... ... .......
Os conceitos de validade e de vigência ............. .. ..... .. ...... .. ...................

25
27
30

34
37

40

DATA
QUARTO C A PÍTULO

so n Brasil
ted in Brazil

IO

GA RANTISMO E A FU NÇÃO DA

IÊ NC IA JURÍDICA

A interpretação da constituição e a jurisdição constitucional........ ... .
O papel crítico e normati vo da ciência jurídica.
Seis falácias ideológicas .................. .......... ................... .... ..... .. .................

43
47

As mutações na estrutura do direito
e da democracia introduzidos pelo con titucional ism ..... ............... .
As garantias fortes ou as garantias fracas relacion adas
aos direitos fundamentais ...................................... .................. .............. .
QUINTO CAPÍTULO

IO

PREFÁCIO

52
55

GA RA N TlSM O . A SEPARAÇÃO DE PO D ERE S

Três questões em matéria de "conflitos" entre direi tos ......................
59
Uma análise diferenciada: direitos de imunidade, direito d liberda e
ativa, direitos sociais e direitos de autonomia .....................................
60
Os critérios de solução dos con fli tos.
Interpretação e ponderação ......................................... ... .......... ...............
65
Discricionariedade política e discricionariedade judiciária.
A separação de poderes .......................................... ...................... ...........
67
SEXTO CAPÍTULO

IO

GARANTIS MO E A DEMOCRA CIA CONSTITUC ION AL

Indisponibilidade privada e .inviolabilidade pública.
O grau de rigidez das constituições ............................................ .. ........
Democracia constitucional e princípio majoritário.
Os limites da democracia política ................ ............................... ...........
Democracia constitucional e direitos fundamentais.
Sobre o conceito de autonomia .................. .... .......... ..............................
Direitos e poderes no paradigma constitucional. ......................... .......
SÉTIMO CAPÍTULO

IO

73
76
80
82

GARANTISMO E AS SUAS DIM ENS Õ ES

Garantismo e direitos sociais .. ................................ ................................
Garantismo, democracia internacional e paz ........... ...................... .. ....
Garantismo e cidadania .......... .. .. ................. .. ............. .... ...... ........ .. .........
Sobre os fundamentos dos direitos fundamentais .. .. ................. .........

85
86
90
92

Conclusão ...... ......... .... ................ ...... ... .. ........ ......... ................ ,.. ................

95

1. A oportunidade de tradu:;
brasileiros - e também por que r
esta obra do Professor Luigi Ferre
outra enorme gratificação: tê-lo I
rado cursado na Scuo/a Dottora/e
Roma Tre. Com toda a sua peculi<
Ferrajoli se poderia eu verter pare
original italiano ainda não publil
com indizível honra.
O presente livro já contava
por Andrea Greppi 1 e consiste p
rajoli a algumas críticas e observe
táveis juristas e jusfilósofos euroI
travado em língua espanhola e F
tânea de ensaios coordenada pOI
tulada Garantismo. Estudios sobre
Entretanto, para a compreensão c
livro que o leitor tem em mãos, m
hispânica, pois em cada uma de s
das críticas, muitas vezes acompe
a possibilitar ao leitor o entendin
sário, neste contexto, ressaltar a
Ferrajoli, sem a menor sombra dI
teóricos do direito da atualidade,
objeto de discussões não somenl
em todo o continente americano3.

FERRAJOLl, Garantismo. Una discusió,
Greppi, 2' edición, Trotta, Madrid, 200~
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Relativamente ao continente american
na apresentação da obra menci
que, en tomo a la figura y obra de Fem
que ha generado adesiones y ha despe r
bién entre teóricos y filósofos deI derec
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