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NOÇÕES I 

O Direito Constitucional é o 
ra básica do ordenamento norrn"t;,,~ 
todo o direito positivo. Nessa 
- as causas primeiras - do 
Penal e Privado. 

O objeto imediato do Direito 
desenvolvem esforços por compree~ 
suas funções, tudo propiciando as 
necessário das normas de proteção 
necessidade de respeito à dignidade 
conformá-la no plano deontológico. 

O estudo da Constituição é 
normas sobre a vida das relações 

Em prólogo de um livro COIOllllJII 

"Como fazer coisas com a 
as tantas consequências que um 
um país pode gerar para o quotidianl 
bom humor com a seriedade, que 
muitas coisas; nem todas aceitáveis, 

A Constituição assume a 
especialmente na sua feição poUUCatl 

jurídico com que a sociedade se 
abuso dos governantes. Étambém o 
últimas da vida em coletividade e se 
de guia normativo para a descoberta 

Para que se compreenda, com 
tuição hoje e para que se obviem as 
suas vastas virtualidades, é de todo 
chegou ao nível de prestígio e ao 

I Apresentação ao livro de Daniel Mendonca. 
hacer cosas con la Constitución, Bogotá: 
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