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1. Neoconstitucionalismo 

 

Sugiro a leitura do texto do Luís Roberto Barroso, intitulado: 

‘Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito – O triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil’.  

 

2. Constitucionalização do Direito 

 

3. Constitucionalismo (Breve Histórico) 

 

a) Origens: Constitucionalismo -> direitos fundamentais – Maioria (Magna 

Charta Libertatum) – Rei Sem Terra – 1215 – Carl Schmitt defende que 

a Magna Carta não pode ser considerada  a primeira Constituição, pois 

não era direcionada para todos. Segundo ele seria a Bill of Rights 

(1688/1689). Karl Loewenstein considera que a primeira Constituição 

teria surgido ainda na sociedade hebraica. Por fim, a doutrina 

positivista entende que a primeira Constituição escrita seria a 

Americana (1787); 

 

b) Constitucionalismo na Antiguidade (Lei de Deus-hebreus), Grécia, 

Roma (a Lei das XII Tábuas); 

 

c) Constitucionalismo Medieval (Magna Charta – 1215 – primeira 

declaração formal de direitos); 

 

d) Constitucionalismo Moderno (Revolução Gloriosa e Bill of Rights – 

perda do poder absoluto do Rei com a divisão da tarefa com o 

Parlamento), Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia e 

Independência das 13 colônias, Constituição Federal dos Estados 

Unidos da América – 1787, Revolução Francesa 1789 (derrocada final 

do Absolutismo); 

 

e) Constitucionalismo Contemporâneo (democracia, direitos 

fundamentais). 
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4. Conceito de Constituição 

 

a) Conceito sociológico (Ferdinand Lassalle): “A essência da 

Constituição” – A Constituição é a soma dos fatores reais de poder em 

vigor em uma determinada sociedade. Seria o seguinte: quando a letra 

da Constituição diz algo e os fatos mostram outra, o que vale mesmo é 

como as coisas são fatos e não como devem ser; 

 

b) Conceito político (Carl Schmitt): “A Teoria da Constituição” – formulou 

um conceito político da Constituição. Segundo o autor, a Constituição 

verdadeira, propriamente dita, é o conjunto das decisões políticas 

fundamentais de um povo. A Constituição vale por vontade política. 

Mais a vontade do povo do que a Constituição. Ex.: se o povo decidir 

fazer uma nova constitucional poderá fazer. Apenas as normas que 

demonstrem decisões fundamentais, em termos políticos, é que 

formarão a Constituição propriamente dita. As demais normas da 

Constituição escrita, que não representem uma decisão política 

fundamental, serão meras leis constitucionais; 

 

c) CONCEITO JURÍDICO: (HANS KELSEN): “A Teoria Pura do Direito” – 

O Direito deveria ser preocupar apenas com o dever-ser (normas) e 

não com o ser (fatos). Conceito lógico-jurídico (Respeitar a 

Constituição) e jurídico-positivo (mais alta hierarquia); 

 

d) CONCEITO PÓS-POSITIVISTA (KONRAD HESSE): Como as normas 

admitem mais de uma interpretação, a Constituição é um sistema 

aberto de regras e princípios, informado por valores da sociedade; 

 

e) CONSTITUIÇÃO (segundo Peter Harberle): Processo público. 

 

5. Classificação das Constituições 

 

a) Quanto ao conteúdo: 
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 Constituições materiais: são aquelas que contêm apenas a 

matéria tipicamente e tradicionalmente constitucional, como a 

definição de direitos fundamentais e a separação de poderes; 

 

 Constituições formais: contêm diversas outras normas, além das 

constitucionais. 

 

b) Quanto à forma: 

 

 Escritas: documentos escritos, normas jurídicas escritas – 

Constituição Americana; 

 

 Não escritas ou costumeiras: são constituições que não estão 

contidas apenas em um documento. São formadas ao longo do 

tempo, com a integração de vários documentos. 

 

c) Quanto à origem: 

 

 Constituições populares ou democráticas: aprovadas por uma 

Assembleia Constituinte formada por representantes do povo; 

 

 Constituições outorgadas ou impostas: são impostas por uma 

forma ditatorial - 1824 e 1937; 

 

 Constituições plebiscitárias: são constituições outorgadas que se 

transvestem de populares ao serem submetidas a plebiscito. 

 

d) Quanto à estabilidade: 

 

 Flexíveis: podem ser modificadas por simples leis ordinárias. A 

simples atuação do Legislador tem o condão de mudar a 

Constituição. Ex: Inglesa; 
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 Rígidas: Podem ser modificadas, mas por um procedimento 

especial e mais difícil do que as leis ordinárias. 

 

e) Quanto à extensão: 

 

 Sintéticas: resumidas – limita-se a traçar normas gerais do Estado 

– Ex.: Americana 7 artigos; 

 

 Analíticas: prolixas – não só tratam sobre as normas centrais do 

Estado, como também descem a detalhes sobre questões nem 

sempre considerados tão relevantes; 

 

 A Constituição Brasileira é: formal, escrita, dogmática, 

promulgada, rígida, analítica, social-democrata e dirigente. 

 

6. Poder Constituinte 

 

Conceito: É o poder de criar, modificar ou extinguir normas 

constitucionais ou a própria Constituição. 

 

Evolução histórica: 

 

 Constituição da Filadélfia – 1787 – Constituição como fato 

histórico – sem debate prévio; 

 

 Constituição francesa de 1791 – movimento revolucionário – 

convocação dos Estados-Gerais e sua conversão em assembléia 

nacional; 

 

 Joseph Sieyès – afastou-se da doutrina rousseauniana da 

vontade geral e da necessidade de participação direta de cada 

indivíduo, substituindo-a pelo conceito de representação política 

(soberania popular). 
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É possível sistematizar os cenários políticos em que mais 

comumente se dá a manifestação do Poder Constituinte: 

 

i. uma revolução; 

 

ii. criação de um novo Estado (normalmente emancipação de 

uma colônia ou libertação de algum tipo de dominação); 

 

iii. derrota na guerra; 

 

iv. transição política pacífica. 

 

Características do Poder Constituinte: 

 

 Inicial: marco criador da nova ordem; 

 

 Autônomo: não se concebe dois poderes constituintes no âmbito 

de uma mesma comunidade; 

 

 Incondicionado: como fato político, ou seja, como força social, 

não está vinculado a normas jurídicas anteriores, pelo menos no 

sentido de uma subordinação resultante de uma superioridade 

hierárquica na acepção jurídico-formal – não quer dizer que é 

absoluto 

 

 Juridicamente ilimitado 

 

 Permanente/inalienável: segue em estado latente, pois sua 

titularidade não se confunde com a condição de quem, em caráter 

eventual e provisório, exerça a tarefa de elaborar uma nova 

constituição. 
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Titularidade e legitimidade do Poder Constituinte: 

 

Consentimento ou sujeição de quem exerce e a quem a ele se 

submete. 

 

Capacidade de elaborar uma Constituição e de determinar a sua 

observância. 

 

Mas o que justifica ou qual o fundamento que o legitime? Força bruta, 

poder divino, poder dos monarcas, o povo? 

 

Valoração ética: 

 

A teoria da soberania popular - que o poder constituinte é titularizado 

pelo povo – tornou-se vitoriosa – esse fundamento foi invocado pelo 

constitucionalismo americano. 

 

A Constituição é elaborada por um órgão cujos membros são eleitos 

especificamente para esse fim. Uma vez concluída a obra, o poder 

constituinte volta-se ao seu estado de latência – A Constituição 

passa a ser a lei suprema e os poderes do Estado passam a ser 

poder constituído – Soberania popular se converte em supremacia da 

Constituição. 

 

TODO PODER EMANA DO POVO – CONSTITUIÇÃO 

 

Natureza e limites do Poder Constituinte 

 

 O poder constituinte da nação – consistente na capacidade de 

instituir, a qualquer tempo, uma nova ordem – encontra-se fora e 

acima do poder constituído; 

 

 O Poder Constituinte é um fator pré-jurídico, externo ao Direito; 
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 Força material – fato político que não se subordina ao Direito 

positivo preexistente; 

 

 Limites: realidade fática, valores civilizatórios, direitos humanos e 

justiça; 

 

 No Brasil a convocação da assembléia constituinte se deu por 

emenda constitucional à Carta de 1967-1969. EC 26 de 27 de 

novembro de 1985. A emenda previu como seriam escolhidos os 

constituintes, a forma data etc. (fase pré-constituinte); 

 

 Necessidade de ratificação do texto aprovado por uma 

Assembléia? Estados membros ou pela população. EUA – 

soberania popular direta e ratificação popular pelos 

representantes indicados; 

 

 Condicionamento do Poder Constituinte aos valores sociais e 

políticos (ética, dignidade, justiça, igualdade, liberdade) – 

influência internacional. 

 

Procedimento para instalação do Poder Constituinte 

 

Etapas: convocação da assembléia ou convenção, escolha dos 

delegados, trabalhos de elaboração, deliberação final e entrada em 

vigor. 

 

Poder Constituinte e legitimidade democrática 

 

O poder constituinte, titularizado pelo povo e exercido mediante um 

processo especial elabora a Constituição. 

 

O poder Constituinte é superior ao Poder Constituído. A Constituição é a 

lei Superior. 
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O que justifica a superioridade de um poder sobre o outro? 

 

Por qual razão o povo de ontem deve ter o poder de ditar os destinos do 

povo de hoje? 

 

Por que uma geração deve ter o poder de submeter a vontade das 

gerações futuras? 

 

 Autovinculação/pré-compromisso: o povo impõe a si mesmo e ao 

poder soberano limitações; 

 

 Vontade cívica manifestada em momento de grande mobilização 

popular encontra a sua legitimidade democrática; 

 

 Os limites impostos às maiorias políticas supervenientes 

destinam-se a preservar a razão republicana – que se expressa 

por meio de valores e virtudes. 

 

7. A Reforma e a Mutação Constitucional 

 

a) Mecanismos Formais: 

 

Poder Constituinte Derivado/Reformador 

 

 O Poder reformador assume feição de uma competência, já que 

juridicamente vinculado às normas de competência, organização; 

 

 Poder juridicamente limitado. 

 

Limites 

 

Formais (art. 60):  
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Dizem respeito ao procedimento de reforma (iniciativa, deliberação, 

aprovação) - 2 turnos, maioria de 3/5 em ambas as casas do Congresso, 

publicação com o respectivo número de ordem e sendo vedada a 

reapresentação na mesma sessão legislativa rejeitada. 

 

Legislatura: compreende o período de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º 

agosto a 22 de dezembro (artigo 57). 

 

Circunstanciais: 

 

Vedação de realização de emendas constitucionais durante intervenção 

federal nos estados-membros da federação, bem como na vigência dos 

estados de defesa ou de sítio (artigo 61, §1º). 

 

Materiais - cláusulas pétreas: 

 

Dicotomia entre: descompasso entre realidade social, econômica, política 

e a CF. Casuísmos políticos e absolutismo da maioria 

 

Explícitos: ???? 

 

Implícitos:  

 

A identidade da Constituição jamais poderia ser destruída por reformas 

constitucionais. 

 

Impossibilidade de proceder-se a uma reforma total ou pelo menos que 

tenha por objeto a supressão dos princípios fundamentais de nossa ordem 

constitucional. Dignidade humana. 

 

Obs.: Estes limites, da forma que o professor abordou, ficou um pouco 

confuso. Abaixo anotação retirada da palestra a Min. Elizabeth Rocha, 

quando da realização de palestra no UniCEUB, que tratou deste assunto 

de uma forma mais clara: 
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“Qualquer alteração da constituição esbarra em 4 limitações, sendo 

estas procedimentais (art. 60), temporárias (um assunto, caso seja 

reprovado em primeira votação, só poderá ser reexaminado na 

sessão legislatura – 1 ano – posterior), circunstanciais (a exemplo 

dos 6 atos revisionais) e materiais (núcleo constitucional / cláusulas 

pétreas).” 

 

Revisão constitucional x Emenda constitucional 

 

 emendas no corpo da Constituição x RC (ADCT artigo 3º - modalidade 

excepcional); 

 

 Procedimento: Emendas rígido (art. 60) x RC – artigo 3º ADCT; 

 

 Não há limites para EC x Para a RC até setembro. 

 

Obs: O Congresso em 1994 promulgou 6 RC’s – foram aprovadas 

mediante observância dos mesmos limites formais e materiais previstos 

para as emendas – equiparação. 

 

O STF -> observância do artigo 60, §4º e fim das RC’s. 

 

 Competência atribuída ao Congresso Nacional; 

 Alteração, revogação ou inovação de normas constitucionais; 

 Procedimento de alteração mais difícil do que as leis. 

 

EC: Iniciativa: Presidente da República, 1/3 dos Deputados, 1/3 dos 

Senadores, Mais da metade das Assembléias (cada uma delas com 

maioria relativa dos seus membros), quórum (3/5 do total de membros), 

duas casas. 

 

Cláusulas pétreas. 
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b) Mecanismos Informais: 

 

Mutação constitucional:  

 

Ideia: “A Constituição é um organismo vivo” – Modificação do conteúdo 

das normas constitucionais sem alteração do texto constitucional. 

 

Karl Loewenstein: a mutação constitucional pode ser conceituada como 

uma transformação no âmbito da realidade da configuração do poder 

político. 

 

Hiato entre o texto normativo e a realidade e a mudança de sentido de 

uma norma jurídica. 

 

Prática interpretativa reiterada. 

 

Mutações inconstitucionais – controle: 

 

 Mutação por meio da interpretação, em especial; 

 Mutação mediante costume; 

 Mutação constitucional por obra da legislação infraconstitucional. 

 

o Não há a rigor na alteração do texto constitucional, mas sim alteração no 

que diz com a aplicação concreta de seu conteúdo a situações fáticas 

que se modificam no tempo, geralmente pela via da interpretação 

constitucional. 

 

o Embora altere o sentido e o alcance da Constituição, mantém o Texto 

Constitucional intacto. 

 

8. Estrutura, funções e conteúdo das Constituições 

 

Preâmbulo 
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o Nem todas as Constituições contêm – não é um elemento obrigatório; 

 

o Introdução solene ao texto constitucional; 

 

o Constituição da Vírginia 1.776, Constituição Norte-Americana de 1787 e 

pela Constituição Francesa de 1791; 

 

o Posturas valorativas, convicções, motivações; 

 

o Preâmbulo da CF/88 – legitimação do povo brasileiro, assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar; 

 

o “Sob a proteção de DEUS” x Estado laico: aspecto cultural e Deus 

ecumênico. 

 

E a força jurídica das disposições contidas nos preâmbulos? O preâmbulo 

possuiria valor meramente político ou mesmo moral, assumindo uma função de 

cunho propedêutico, de simples declaração. 

 

Alemanha: A Lei fundamental de 1949 e o texto constitucional atribuem ao 

preâmbulo, como texto integrante da constituição, uma eficácia jurídica direta, 

não no sentido de operar como fundamento autônomo para a dedução de 

posições jurídicas, mas como parâmetro de interpretação. 

 

França: Preâmbulo é considerado parte integrante do texto constitucional e do 

chamado bloco de constitucionalidade. 

 

Brasil: STF refuta a relevância jurídica autônoma do preâmbulo, no sentido de 

que suas disposições não tem caráter normativo e força obrigatória. Em julgado 

recente, entretanto, o STF reconheceu que, no âmbito da interpretação e 

aplicação do direito, os valores e objetivos expressos no preâmbulo podem ser 

invocados como reforço argumentativo para justificar determinada decisão, 

mas sempre em conjunção com preceitos normativos do texto principação. 
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Doutrina e Jurisprudência: negam às disposições do preâmbulo força jurídica 

autônoma e direta, de modo que o preâmbulo não poderá servir de parâmetro 

de controle de constitucionalidade. O preâmbulo tem eficácia normativa indireta 

e não autônoma, como parâmetro auxiliar para a interpretação e aplicação do 

direito. 

 

Opinião pessoal: no preâmbulo existem diversos princípios direta ou 

indiretamente no corpo principal do texto constitucional, que são dotados de 

similar normatividade do que àquela atribuída a princípios na parte permanente 

da Constituição. 

 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT 

 

 Disposições transitórias são normas constitucionais que disciplinam 

situações provisórias – regular a transição do ordenamento jurídico; 

 

 Também podem regular situações transitórias quando da alteração do texto 

constitucional mediante emendas constitucionais; 

 

 Desde 1891 os ADCT se situam fora do corpo do texto constitucional; 

 

 O número aumentou de 70 para 97; 

 

 Tanto disposições estabelecidas pelo Constituinte como pelo poder 

reformador. 

 

Possuem três objetivos: 

 

i) operar como direito transitório, regulando situações em caráter 

provisório e para viabilizar a transição de um regime jurídico para o 

outro; 
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ii) excepcionar alguma regra geral do corpo permanente da 

constituição; 

 

iii) regular temas concretos por prazo determinado, sem a pretensão de 

permanência das normas contidas no corpo permanente. 

 

E o valor jurídico? Trata-se de normas constitucionais dotadas de eficácia 

jurídica e de supremacia normativa, servindo de parâmetro para o controle de 

constitucionalidade. 

 

Os ADCT’s só podem ser incluídos e/ou alterados mediante emenda 

constitucional. 

 

Disposições Constitucionais Permanentes 

 

1ª Parte: dogmática -> princípios estruturantes e pelos direitos e garantias 

fundamentais 

 

2ª. Parte: orgânica -> normas criadoras de órgãos constitucionais, as normas 

de competência e as normas procedimentais. 

 

Três pontos são bem definidos no constitucionalismo contemporâneo: 

 

i) é o Estado que existe para o ser humano e não o ser humano para o 

Estado; 

 

ii) os princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais, 

embora não tenham primazia formal, no sentido de permitirem a 

declaração de inconstitucionalidade de outros dispositivos da 

constituição, merecem uma proteção e uma normatividade reforçada 

e servem como critérios materiais para a interpretação. Cláusulas 

pétreas, aplicabilidade imediata e vinculação direta de todos os 

órgãos. 
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iii) As constituições, em maior ou menor medida, explicitam uma ordem 

preferencial de valores. 

 

9. Funções da Constituição 

 

i) Limitação jurídica e controle do poder: por meio de duas formas: 

separação de poderes e direitos fundamentais: 

 

Constituição formal - Separação de poderes: 

 

 horizontal: divisão do poder e garantia da divisão e limitação 

recíproca e equiparação das funções estatais; 

 

 vertical: distribuição do poder mediante a descentralização no plano 

territorial, típica do modelo federativo, onde embora uma esfera 

própria e reservada de poder, as competências dos órgãos 

federativos encontram fundamento e limite na Constituição Federal. 

 

Direitos fundamentais: limites e perspectiva positiva. 

 

ii) Ordem e ordenação: A Constituição assume a função de ordem 

fundamental do Estado e o modo de sua atuação pelo direito que está 

plasmado na Constituição, além de operar como fundamento de validade; 

 

iii) Organização e estruturação do poder: 

 

Criação de órgãos constitucionais, fixação de suas respectivas 

competências e o estabelecimento dos princípios estruturantes da 

organização do poder político. 

 

iv) Legitimidade e legitimação da ordem jurídico-constitucional: 

 

Não apenas por se um conjunto de normas superiores, mas por guardar 

conformidade com a ideia de direito e com os valores do povo em 



 16 

determinado momento histórico – fundamento e parâmetro de sua 

legitimidade. 

 

v) Estabilidade: 

 

Ordem fundamental de caráter duradouro. Limites formais e materiais. 

 

vi) Garantia e afirmação da identidade política: 

 

Símbolo: garantia e instrumento de afirmação de identidade da ordem 

jurídica e política. 

 

vii) Reconhecimento e garantia (proteção da liberdade e dos direitos 

fundamentais): 

 

Opera como limites jurídicos do poder estatal e função de organização.  

 

Ponto chave da Constituição 

 

viii) Imposição de programas, fins e tarefas estatais – função dirigente. 

 

Muitas Constituições contêm normas impositivas de fins, tarefas e 

programas – pelo menos alguma eficácia e aplicabilidade. 

 

Art. 3º da CF. 

 

Como tal função se concretiza e qual a eficácia das normas? 

 

10. A constituição como um sistema aberto de normas 

 

1) É um sistema jurídico porque é um sistema dinâmico de normas; 

 

2) É um sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica, traduzida na 

disponibilidade e capacidade de aprendizagem das normas 
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constitucionais para captarem a mudança da realidade e estarem 

abertas às concepções de justiça e verdade; 

 

3) É um sistema normativo, porque a estruturação das expectativas 

referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através de 

normas;  

 

4) É um sistema de regras e princípios, pois as normas do sistema tanto 

podem revelar-se sob a forma de princípios como sob a forma de regras. 

 

11. Normas Constitucionais 

 

Todas as disposições inseridas numa Constituição ou reconhecidas por 

ela, independentemente de seu conteúdo. 

 

12. Espécies de Normas 

 

Princípios: normas amplas e genéricas – art. 37 – moralidade – 

ponderação – Standards juridicamente vinculantes - ponderação 

 

Regras: normas fechadas e abstratas – tudo ou nada 

 

Normas: princípios + regras 

 

13. Características 

 

Juridicidade, supremacia, abertura e força normativa. 

 

14. Classificação das normas quanto à aplicabilidade 

 

 Normas de organização: dispõem sobre a organização do Estado, dos 

poderes, instituições; 
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 Normas autoexecutáveis: não necessitam de lei regulamentadora, pois 

produzem desde logo seus efeitos. 

 

 Normas não autoexecutáveis:como não produzem sozinhas todos os 

seus efeitos, necessitam de regulamentação para serem plenamente 

aplicadas. 

 

José Afonso da Silva/Maria Helena e outros: 

 

 Normas de eficácia plena ou aplicabilidade total/imediata (art. 5º, 

caput); 

 

 Normas de eficácia contida e aplicabilidade restringível e imediata; 

 

 Se vier lei, pode restringir-lhe o âmbito de eficácia. – art. 5º XIII; 

 

 Normas de eficácia limitada e aplicabilidade diferida e parcial (ex. art. 

5º, XII). 

 

Toda interpretação se apresenta como uma manifestação de vontade do 

aplicador do direito:  

 Pré-compreensão; 

 Valores; 

 A pessoa; 

 O ato; 

 O momento; 

 A linguagem. 

 

Daí a ideia de se evitar ao máximo o livre convencimento x devido processo 

legal/legalidade 

 

15. Interpretação Constitucional e criação judicial do direito 
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 linguagem que adota; 

 conteúdo específico; 

 vinculam conceitos vagos, abertos e indeterminados; 

 as normas constitucionais são dotadas de carga política. 

 

Correntes interpretativistas e não-interpretativistas 

 

Métodos de Interpretação Constitucional 

 

Método jurídico ou hermenêutico-clássico 

 

A Constituição é uma lei e deve ser interpretada com os métodos 

clássicos. Gramatical (literal), elemento histórico, elemento sistemático 

(ou lógico), elemento teleológico (racional) e elemento genético. 

 

Tópico-problemático 

 

Caráter prático da interpretação: toda intepretação se destina a solucionar 

problemas práticos e concretos; 

 

Caráter aberto ou indeterminado das normas constitucionais, em razão da 

estrutura normativo-material; 

 

Preferência pela discussão do problema 

 

 Processo aberto de argumentação; 

 Se tenta adaptar a norma ao problema concreto; 

 TOPOI (pontos de vista) – a interpretação parte da discussão do 

problema concreto para só ao final se identificar a norma adequada; 

 Problema: casuísmo. 

 

Hermenêutico-Concretizador 
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A leitura de todo o texto deve se iniciar pela pré-compreensão do seu 

sentido através de uma atividade criativa do intérprete. 

 

O método considera a interpretação como uma atividade de concretização 

da Constituição. 

 

Pré-compreensão 

 

Científico-Espiritual 

 

Rudolf Smend 

 

A interpretação deve levar em consideração a compreensão da Constituição 

como uma ordem de valores e como elemento do processo de integração. 

Não deve se limitar a uma análise fria do texto, mas também aprofundar-se 

no conteúdo axiológico  subjacente ao texto. 

 

Método normativo-estruturante 

 

Parte da premissa de que existe uma relação necessária entre o texto e a 

realidade, entre os preceitos jurídicos e os fatos que eles intentam regular. 

 

Para Muller, na tarefa de interpretar-concretizar a norma constitucional, o 

intérprete-aplicador deve considerar tanto os elementos resultantes da 

interpretação do texto, como os decorrentes da investigação da realidade – 

o texto é apenas a ponto do iceberg e a norma abrange o pedaço da 

realidade social – é também concretista – a norma a ser concretizada não 

esta inteiramente no texto, pois com este não se identifica. Ela é a 

confluência entre o texto e a realidade. Daí porque o intérprete deve 

considerar os dados resultantes do texto e da realidade. 


