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A obra propõe uma nova metodologia de compre-
ensão entre o Direito Constitucional e o Direito 
Processual. Incorpora a necessidade de compre-
ender e utilizar a Constituição para fundamentar a 
atuação mais eficiente da jurisdição constitucional. 
Por intermédio da técnica processual, possibilita 
revisitar temas tradicionais dos Direitos Público e 
Privado para lançar uma visão crítica que permita 
a maior transformação da realidade social. Trata-
-se de um livro que, apoiado no discurso filosófico, 
promove o diálogo entre a Constituição e o Proces-
so, com o escopo de enfrentar os novos desafios do 
pensamento jurídico contemporâneo. A hipercom-
plexa socidade pós-moderna alterou significativa-
mente o papel da jurisdição constitucional e, por 
consequência, a forma de atuação das instituições 
que compõem o sistema de justiça e dos atores 
jurídicos. Assim, busca-se encontrar melhores ei-
xos hermenêuticos para concretizar as promessas 
constitucionais ainda não cumpridas. 

Neoconstitucionalismo e 
Neoprocessualismo – Direi-
tos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo 
judiciário é uma obra es-
truturada na perspectiva 
crítica que procura: revisar 
o paradigma do positivismo 
jurídico e o princípio clássi-
co da separação dos pode-
res; examinar o papel do 
Judiciário e do Ministério 
Público na efetivação dos 
direitos fundamentais e das 
políticas públicas; contex-
tualizar a atuação do juris-
ta, aproximando o Direito, 
a Moral e a Política; criticar 
o formalismo processual 
e potencializar o processo 
como instrumento demo-
crático de transformação 
social; buscar critérios ló-
gicos, éticos e políticos para 
aperfeiçoar os mecanismos 
jurídicos de implementa-
ção dos valores essenciais 
à melhoria da qualidade de 
vida da população. Acredi-
ta, pois, que a efetivação da 
Constituição requer a cons-
trução de técnicas jurídicas 
que potencializem os direi-
tos humanos-fundamentais 
e a atuação eficiente do sis-
tema de justiça.
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“A virtude das grandes almas é a justiça”.
August Graf von Platen-Hallermund

“Aceitar placidamente o mundo e colaborar com a acumulação 
de injustiças que contestamos com palavras também é uma escolha, tal 

qual o protesto e a resistência ativa que dirigimos contra as iniquidades 
endêmicas que o mundo nos força a seguir de modo obediente”.

Zigmunt Bauman

“Sou um homem comum
brasileiro, maior, casado, reservista,

e não vejo na vida, amigo, 
nenhum sentido, senão

lutarmos juntos por um mundo melhor”.

Ferreira Gullar
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