garantia dos direitos fundamentais como condições de
institucionalização da democracia e expressão das autonomias
pública e privada. E, assim, ao garantir os direitos fundamentais
como condições de institucionalização da democracia e expressão
das autonomias pública e privada, a jurisdição constitucional deve
retroalimentar e reforçar a dinâmica democrática e o processo
público deliberativo, reconhecendo, inclusive, novos sujeitos e
novos direitos, por meio de uma interpretação construtiva,
inclusiva e aberta ao porvir da Constituição (art. 5º, §2º, da
Constituição brasileira). Devido processo legislativo é obra que se
destina aos operadores jurídicos, aos estudiosos do direito e da
política, assim como à cidadania em geral.
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