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       A mais grave de todas as formas  de  falseamento da soberania 

        popular é aquela que usurpa a legitimidade, 

confundindo-a com         o poder. (Raymundo Faoro) 

         

 

 

 

 

1.   A história constitucional brasileira  -  desde a dissolução da Assembléia 

Constituinte de 1823  -  conta-se melhor pelo avesso.   Proponho que se faça o balanço da Constituição 

de 1988 não à luz dos modelos ideais do constitucionalismo  -  como nós juristas somos tentados a fazer  

-  mas a partir da nossa realidade: a de um país periférico, com um Estado patrimonialista.   Essa 

abordagem permite um certo distanciamento, uma objetividade que nos forra contra o pessimismo, sem 

prejuízo das nossas paixões e dos nossos desejos.     

 

 

   O grande sonho da elite conservadora brasileira é o de uma Carta semelhante à 

que tivemos no Império.   Entretanto, esta só foi possível porque no Brasil inexistia povo.   A 

emergência de povo é a nossa novidade no século XX, marcado, em razão disso, pela busca do Estado 

democrático de Direito. 
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   Esse sonho está à base do Estado Novo, que sob a tutela do governo comprimiu as 

tensões decorrentes da industrialização e da expansão material da sociedade.   Do ponto de vista 

institucional, o maior responsável pelo golpe de 1964 foi a Constituição de 1946.   Ela permitiu o 

florescimento das liberdades, um despertar da cidadania coincidente com a “idade do ouro” (v. 

Hobsbawm)  que ameaçava os redutos políticos, sociais e ideológicos da oligarquia. 
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  “Eis aqui uma particularidade da evolução latino-americana em relação à esmagadora maioria das 

experiências das democracias contemporâneas: tal como nos exemplos francês e italiano, o processo 

político latino-americano caracterizou-se pela incorporação das massas à dinâmica da participação 

política antes que se obtivesse estabilidade na institucionalização das regras dessa mesma competição” 

(Wanderley Guilherme dos Santos, Razões da desordem, Rocco, Rio, 1992, pg. 29). 

 

* Texto apresentado ao IV Encontro Internacional de Direito Alternativo, realizado em Florianópolis, de 15 a 18 de 

outubro de 1998.  



 

   A avaliação da nossa história constitucional recente por comparação com os 

modelos do constitucionalismo nos conduziria a um juízo correto sobre a sua natureza cíclica,  
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  embora 

nos levasse a situar os movimentos golpistas como momentos episódicos de reversão.   Ao contrário, a 

avaliação a partir da nossa realidade mostra as Constituições de 1934, de 1946, e de 1988, como assaltos 

do povo emergente contra as cidadelas seculares do patrimonialismo e do conservadorismo. “O que há 

no Brasil de liberal e democrático  -  diz Raymundo Faoro  -  vem de suas constituintes  -  e o que há no 

Brasil de estamental e elitista vem das outorgas, das emendas e dos atos de força.   Nunca o Poder 

Constituinte conseguiu nas suas quatro tentativas vencer o aparelhamento de poder, firmemente 

ancorado ao patrimonialismo de Estado, mas essas investidas foram as únicas que arvoraram a insígnia 

da luta, liberando energias parcialmente frustradas.”  (Assembléia Constituinte. A legitimidade 

recuperada, Brasiliense, 4a. ed., 1985, p. 92).   

 

   Há uma certa semelhança entre as Constituintes de 1945-1946 e de 1987-1988.  O 

ditador Getúlio Vargas foi apeado do poder no dia 29 de outubro de 1945.   Já no dia 2 de dezembro  - 

portanto pouco mais de um mês após o fim da ditadura  -  realizavam-se eleições para a presidência da 

República (tendo como principais candidatos dois militares) e para a Assembléia Nacional Constituinte, 

(na verdade, Congresso Constituinte)  sem tempo para o debate,  para a organização de partidos 

políticos, para a existência de campanha eleitoral.  Tudo se fez dentro dos quadros da ditadura.  Isso em 

parte explica que o ex-ministro da guerra fosse eleito presidente da República, que o ex-ditador fosse 

eleito para o Senado e que as duas maiores siglas políticas do país  -  o PSD e o PTB  -  tivessem seu 

patrocínio e representassem sua herança política.  Assegurava-se, assim, a continuidade da situação. 
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2
 Segundo Paulo Bonavides, a crise constituinte “é crise do próprio poder constituinte; um poder que, 

quando reforma ou elabora a Constituição, se mostra, nesse ato, de todo impotente para extirpar a raiz 

dos males políticos e sociais que afligem o Estado, o regime, as instituições e a sociedade mesma no seu 

conjunto.  A crise constituinte, sendo portanto um processo, não se exaure nem na outorga nem na 

promulgação de uma Constituição.   Ela de todo se manifesta pelo antagonismo da nova Constituição 

com as realidades sociais mais profundas.” (O poder judiciário e o parágrafo único do art. 1° da 

Constituição do Brasil; VI Jornada Teixeira de Freitas, Instituto dos Advogados Brasileiros).  Pontes de 

Miranda ia além: “O Brasil ainda não teve, propriamente, crise da democracia.  O Brasil teve e continua 

de ter o mal de ainda não ter tido democracia.”  (Comentários à Constituição de 1946, Henrique Cahen 

Ed., Rio, s/ data, 2/296).   Para Wanderley Guilherme dos Santos, o problema crucial do Brasil “não 

consiste prioritariamente na ausência de um pacto político ou constitucional, mas na inexistência de um 

contrato social de boa-fé entre todos os grupos organizados do país.”  (Décadas de espanto e uma 

apologia democrática, Ed. Rocco, Rio de Janeiro, 1998, pg. 186; v. também Contrato social e o véu da 

ignorância, in Revisão Constitucional, Sérgio Sérvulo da Cunha org., Sérgio Fabris ed., 1993); seu ponto 

de vista inspira-se explicitamente em Rawls.  Para este, sociedade bem estruturada é aquela “que tem 

como objetivo a promoção do bem de seus membros, efetivamente regulada por uma concepção comum 

da justiça.  Assim, é uma sociedade em que todos aceitam e sabem que os outros também aceitam os 

mesmos princípios de justiça, e que as instituições sociais básicas satisfazem  -  e são conhecidas por 

satisfazer  - esses princípios.” (Uma teoria da justiça, ed. Unb, Brasília, 1981, p. 335; ou ed. Martins 

Fontes, S. Paulo, 1997, p. 504). 
 
3
  Para Raymundo Faoro, “a reforma, ao se institucionalizar, não é, na verdade, a reforma que se propôs: 

em regra, é uma reforma contra a reforma”; e cita pensadores ingleses, para os quais   “o papel dos 



Fato assemelhado ocorreu em 1987: sacudido o autoritarismo, a sociedade não conseguiu impor a 

convocação de uma genuína Assembléia Nacional Constituinte; o que se instalou foi uma Constituinte 

congressual, formada à base dos resíduos partidários da ditadura.  
4
   Entretanto, em um e outro caso, o 

resultado ficou acima do esperado:  em 1945-1946, pelo grande prestígio das democracias face à vitória 

sobre o nazismo, principal fator psicológico da reconstitucionalização; em 1987-1988, devido à frente 

democrática que se formara na resistência à ditadura, nas campanhas pela anistia e pelas diretas-já, ao 

clima constituinte, e à extraordinária mobilização popular.  
5
  Assim, embora a bancada progressista  

fosse minoritária, conseguiu aprovar grande parte de suas propostas, mesmo após a articulação da direita 

no Centrão.   A direita estava ideologicamente manietada, mas não imobilizada; enquanto a esquerda 

concentrava-se em comissões como a dos direitos fundamentais e sociais, ela preocupava-se com a  

comissão da ordem econômica e social, e com a subcomissão de defesa do Estado, da sociedade e de sua 

segurança. 

    

   Tal como a Constituição de 1946, a de 1988 é pendular.  Ela se explica, primeiro, 

como reação contra a ditadura, pelo desejo de retomar-se a trajetória interrompida em 1964, de 

restabelecer-se o sistema da divisão dos poderes, da liberdade partidária e eleitoral.   Esse o seu núcleo 

operativo  -  eminentemente liberal  -  que se aperfeiçoa por mecanismos de controle de 

constitucionalidade e fortalecimento do judiciário.   As aspirações da sociedade emergente se 

manifestam na parte pouco ou não operacionalizada: a definição dos fundamentos, princípios e objetivos  

do Estado brasileiro, dos direitos fundamentais, sociais e coletivos, a concepção da Constituição como 

um código dos códigos  -  não apenas o fundamento formal, mas o ápice substantivo do ordenamento  -  

as tentativas de institucionalização de uma democracia participativa que controle a usura e os meios de 

comunicação social. 

 

   Mas se a Constituição de 1946 nasceu no momento certo  -  uma feliz 

coincidência entre os processos interno e internacional de libertação  -  a Constituição de 1988 nasceu no 

momento errado: agora, às forças conspiratórias larvares da oligarquia associavam-se contra ela as fúrias 

do capitalismo financeiro e especulativo, apoiadas, pela primeira vez após Hitler e Mussolini, por uma 

sólida doutrina de direita, e uma retórica invasiva tanto da academia quanto dos meios de comunicação 

social. 
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conservadores não é, como se supõe, resistir ao que se fará, ainda que por meios não previstos, mas, 

isolados os insurgentes, manter e assegurar a continuidade do esquema básico de poder.” (Constituinte, a 

verdade e o sofisma, in Constituinte e democracia no Brasil hoje, Ed. Brasiliense, 1985, p.7). 
 
4
 Dos 559 constituintes (487 deputados e 72 senadores),   217  haviam pertencido à Arena  (a sigla de 

suporte à ditadura), embora 86 já se houvessem transferido para o PMDB. O Legislativo renovara-se em 

69,95% (320 congressistas cumpriam seu primeiro mandato, 189 haviam sido reeleitos e 27 

reconquistavam seus mandatos após uma legislatura em branco);  23 dos senadores admitidos como 

constituintes haviam sido eleitos em 1982, em plena ditadura. 
 
5
 Durante a fase dedicada ao trabalho das 24 subcomissões e 8 comissões temáticas, foram recolhidas e 

processadas 11.989 sugestões encaminhadas pela sociedade civil; nas várias etapas do processo 

deliberativo (comissão de sistematização e plenário) foram examinadas 61.020 emendas; realizaram-se 

mais de 300 sessões plenárias e aproximadamente 700 votações em plenário, sem contar as reuniões das 

comissões e os trabalhos informais, que absorveram muito mais tempo. Sobre os trabalhos da 

Constituinte, v. Mauro Márcio Oliveira, Fontes se informações sobre a Assembléia Nacional 

Constituinte de 1987, Senado Federal,Brasília, 1993. 
 



 

   O próprio discurso batismal da Constituição-cidadã, pronunciado por Ulysses 

Guimarães, contém  réplica ao presidente Sarney, que a acusara, pouco antes, como fator de 

ingovernabilidade.  Às vésperas da promulgação da nova lei magna, o ministro da Justiça apresta-se a 

amputar-lhe o art. 192-§3°,  
7
  como o Supremo Tribunal Federal fará,  depois, com o mandado de 

injunção, 
8
 e de forma passiva, em grande parte, com a ação direta de inconstitucionalidade. 

9
  No 

mesmo dia 5 de outubro, o governador da Bahia alude aos que “começam a reagir para que não se realize 

a transição do autoritarismo para a democracia.   Não querem que a Constituição seja aplicada e lhe 

prevêem vida muito curta.” 
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2.   A mobilização popular reflui após a Constituinte, dissolve-se a frente de  

resistência à ditadura, redefine-se o espectro político-partidário face a outros interesses.  A atuação dos 

setores populares organizados, nessa fase, concentra-se em reclamar, do Congresso, a edição das leis 

complementares. 
11
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 Na vasta bibliografia sobre o neoliberalismo, v. Edmundo Lima de Arruda Júnior, Direito e século XXI 

- conflito e ordem na onda neoliberal pós-moderna, Luam Ed. Ltda., Niterói, 1997; Emir Sader e Pablo 

Gentili (org.), Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático, Paz e Terra, Rio de 

Janeiro, 1996; José Luis Fiori, Os moedeiros falsos, Ed. Vozes, 1997. 
 
7
  Em setembro de 1987 o mesmo ministro, então Consultor Geral da República, dera à luz volumoso 

parecer, pretendendo demonstrar que a Constituinte só possuía poderes derivados;   no dia 26 de julho de 

1988, em cadeia nacional, o presidente José Sarney criticou o projeto de Constituição, apontando-lhe 

inúmeros defeitos, e concluiu: “em suma, os brasileiros receiam que a Constituição torne o país 

ingovernável”. 
 
8
 Sobre o mandado de injunção na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v. Sérgio Sérvulo da 

Cunha, O efeito vinculante e os poderes do juiz, Ed. Saraiva, S. Paulo. 
 
9
   Em muitos casos, concedida a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, as questões 

ficam numa espécie de limbo constitucional, aguardando a decisão definitiva do STF.  Segundo 

levantamento de Gilmar Ferreira Mendes, até agosto de 1996 haviam sido ajuizadas 1.507 ações diretas 

de inconstitucionalidade, sendo 975 com pedido de liminar; destes, 594 foram deferidos; dentre estes, 63 

liminares foram confirmadas e 20 não confirmadas, restando os demais pedidos pendentes de julgamento 

(O poder executivo e o poder legislativo no controle de constitucionalidade, RIL 134/11).  O que parecia 

um eficiente instrumento de controle a serviço da cidadania tende a ser por esta abandonado, dada sua 

confiança maior no controle incidental. 
 
10

  Waldir Pires, A necessidade de cumprir a Constituição, Folha de S. Paulo, p. A-3. 
 
11

  Caio Tácito  (O direito à espera da lei, RDA 181-182/40, julho-dezembro de 1990), refere publicação 

do Ministério da Justiça intitulada „Leis a elaborar‟(1989), onde se  indicam 256 casos em que o texto 

constitucional expressamente exigia legislação integrativa e outros 87 preceitos que tacitamente 

reclamavam complementação legal. 



   Além da resistência por inércia, do propósito deliberado de não aplicá-la, veio 

com o emendão do presidente Collor o primeiro ataque explícito contra a Constituição. 
12

  Outros viriam 

em seguida: a emenda constitucional n° 3/93, com que se restaurou em parte o tripé judiciário do pacote 

de abril, 
13

 e o efetuado a pretexto do processo de revisão constitucional, previsto no art. 3° do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
14

   

 

   Após o impeachment de Collor e o mandato-tampão de Itamar Franco,  
15

  a 

ofensiva contra a Constituição, obediente às determinações neo-liberais, seguiu no governo de Fernando 
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  No pacote de 15.3.90 - lançado por Collor imediatamente após sua posse  -  inscreveram-se os 

primeiros marcos formais de neoliberalização do governo brasileiro: A mp n° 155, criando o programa 

nacional de desestatização, a mp n° 157, criando os certificados de privatização, e o dec.99.179, 

instituindo o programa federal de desregulamentação.   Ao dar posse ao Conselho da República, no dia 6 

de agosto desse ano, Collor reclamou “das dificuldades para governar impostas pela atual Carta”, e 

anunciou um processo para sua reforma, a fim de que  “sirva de instrumento à modernização do país”.  

No dia 5 de outubro, em pronunciamento na TV, comemorativo dos três anos de Constituição,  Collor 

atacou-a:   “podemos verificar algumas estatísticas reveladoras.  As palavras „direitos‟ e  „garantias‟, por 

exemplo, aparecem 182 vezes na nossa Constituição, enquanto a palavra „deveres‟ é mencionada em 

apenas 32 passagens.  O desequilíbrio é claro.  ....... Desde que a Constituição entrou em vigor, diversas 

vozes se levantaram para dizer que, tal como aprovada, ela traria dificuldades de diversos tipos, 

especialmente o desequilíbrio das contas públicas e desestímulo aos investimentos internos e extexnos.  

Era preciso, no entanto, esperar para ver se essas preocupações tinham razão de ser.   Passados três anos, 

é possível afirmar que, efetivamente, se a Constituição sozinha não causou esses problemas, ela está 

contribuindo para agravá-los.”  Poucos dias antes, o presidente enviara ao Congresso um pacote com 

propostas de emendas constitucionais que ficou conhecido como “emendão”.  Esse pacote continha 

propostas de alteração da disciplina constitucional relativa:  à exploração do petróleo e dos serviços de 

telecomunicações,  à pesquisa e lavra de recursos minerais, a operações de crédito interno e externo, à 

aposentadoria dos servidores públicos e sua estabilidade, à aposentadoria previdenciária.   Em 28 de 

agosto a diretoria do Conselho Federal da OAB, reunida com alguns de seus ex-presidentes, elaborara 

uma nota condenando asperamente o pacote.   Acusava o Executivo de pretender condições excepcionais 

“para extinguir o monopólio estatal das comunicações, para liberar as taxas de juros, para 

desnacionalizar o patrimônio público”.  No dia 19 de outubro reuniram-se na sede da OAB em Brasília 

trinta entidades, que decidiram iniciar uma campanha nacional pela rejeição do emendão. 
 
13

 Sobre a emenda constitucional n° 3, de março de 1993, v. Sérgio Sérvulo da Cunha, O efeito 

vinculante e os poderes do juiz, Ed. Saraiva. 
 
14

  O processo processo de revisão constitucional desenrolou-se no governo Itamar Franco e resultou na 

aprovação das emendas constitucionais de revisão de n° 1 a 6. v. Conselho Federal da OAB, Simpósio 

sobre revisão e plebiscito, 1992; Marcus André B. C. de Mello, As reformas constitucionais e a 

previdência social, in Reforma do Estado e democracia no Brasil, Eli Diniz e Sérgio de Azevedo (orgs.), 

Ed. UNB, 1997; Sérgio Sérvulo da Cunha (org.), Revisão constitucional - aspectos jurídicos, políticos e 

éticos, Sérgio A. Fabris ed., P. Alegre, 1993.  
 
15

 Ao contrário do que afirmam alguns intérpretes, parece-me que o impeachment de Collor resultou de 

um cochilo, e não do interesse da direita; ela permitiu que a frequência e natureza das notícias sobre  a 

corrupção governamental incendiasse a indignação popular;  a mídia, a maioria governamental no 

Congresso, o Supremo Tribunal Federal,  acabaram submersos nessa onda de indignação.  A lição serviu.  



Henrique  uma estratégia amadurecida e extremamente competente, que se revela pela sua atuação nos 

campos social, jurídico e econômico. A desarticulação programada das oposições é o momento inicial 

desse dispositivo estratégico, o ataque de artilharia que mina a resistência antes da ofensiva da infantaria; 

seus elementos são a cooptação de setores da intelectualidade e da esquerda, o desemprego estrutural, a 

destruição do movimento sindical; esse movimento perfaz-se com a pinça jurídica: a alteração da 

disciplina constitucional da ordem econômica (já efetuada)   
16

  a flexibilização do Direito do Trabalho 

(em fase final), 
17

  a “reforma” administrativa (em curso) e a “reforma” política (no prelo). 

   Enfraquecidos os setores democráticos, porta-vozes do governo podem anunciar a 

alteração da cláusula pétrea do art. 60  (necessidade de 3/5 de votos para aprovação de emenda à 

Constituição)  que permita uma nova “revisão constitucional”; na verdade, a ruptura da Constituição de 

1988, como bem denunciou o prof. Paulo Bonavides. 
18

  E os eternos conspiradores podem reivindicar, 

sem receio de sanção judicial 
19

  e com o apoio dos juristas de direita, a restauração da ditadura explícita. 

                                                                                                                                                                          

No governo Fernando Henrique, a mídia estabeleceu um cerco de desinformação sobre as notícias que o 

comprometem. 
 
16

  v. emendas constitucionais n°  6, 7, 8 e 9, de 1995. 
 
17

 v. Orlando Teixeira da Costa,Flexibilização laboral e revisão constitucional, RIL 115/255, jul-set 

1992; Reinaldo Pereira e Silva, O mercado de trabalho humano, Ed. Ltr, S. Paulo, 1998; Edmundo Lima 

de Arruda Júnior e Alexandre Ramos (orgs.), Globalização, neoliberalismo e o mundo do trabalho, 

Editora IBEJ, Curitiba, 1998;  Edésio Passos, O princípio da proteção e a desregulamentação das 

relações de trabalho, Rev. Genesis, Curitiba, julho de 1996, pp. 21/28; As relações de trabalho e os 

conflitos sociais, Rev. do TRT da 9a. Região, 21/35-48, janeiro-julho de 1996; José Pastore, 

Flexibilização dos mercados de trabalho e contratação coletiva, Ed. LTR, S. Paulo, 1995.  Para extinguir 

os direitos dos trabalhadores, que foram a marca dos governos  de Getúlio Vargas (1930-1934; 1934-

1937; 1937-1945; 1951-1954), a retórica oficial coloca-os sob uma luz negativa, como se fossem 

indissociáveis das ditaduras.  A Folha de S. Paulo de 22.1.98 traz notícia em que se lê: “O presidente 

Fernando Henrique Cardoso atacou ontem a atual legislação trabalhista brasileira e, sem citar nomes, os 

sindicalistas e políticos que a defendem: „É preciso, agora, que os deputados que representem as forças 

trabalhistas não fiquem agarrados no passado, pendurados, sem o saber, no autoritarismo do pior 

momento do Getúlio e no autoritarismo do pior momento militar, que não queria mexer em nada 

sindical‟.  O período Vargas também foi atacado pelo ministro Paulo Paiva (Trabalho).  Paiva disse que 

a meta do governo FHC era superar Vargas, cujo período de ação foi marcado por „populismo, 

totalitarismo e corporativismo‟.”  A supressão prática do direito de greve no governo Fernando 

Henrique, em manobra desenvolvida durante a greve dos petroleiros, em que se associaram o Ministério 

do Trabalho, a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria da Fazenda Nacional  e o 

Tribunal Superior do Trabalho, foi condenada pela Organização Internacional do Trabalho (v. Folha de 

S. Paulo de 5.1.96;  Cibele S. Rizek, A greve dos petroleiros, revista Praga, setembro de 1998; Sérgio 

Sérvulo da Cunha, O falso direito de greve, Anais da 16a. Conferência Nacional da OAB, 1997, p. 807). 
 
18

 v. Paulo Bonavides: Carta aberta ao deputado Almino Afonso;  em sua reunião de abril de 1998 o 

Colégio de presidentes seccionais da OAB fixou “posição irrenunciável de oposição à intempestiva 

proposta de uma revisão constitucional caracterizadora da ruptura do sistema vigente, com impacto de 

verdadeiro golpe contra a Constituição e as instituições”. Sobre os limites da reforma constitucional, v. 

Carlos Ayres Britto, As cláusulas pétreas e sua função de revelar e garantir a identidade da Constituição, 

in Perspectivas do direito público, Cármen Lúcia Antunes Rocha org., Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 

1995. 
 



   Essa revisão constitucional ampla, porém, é desnecessária para os objetivos do 

governo. As coisas continuarão indefinidamente como estão se ele trancar a porta pela qual ainda 

podem-se manifestar as pretensões democráticas: o sistema eleitoral-partidário, a independência do 

judiciário.  Para consecução desses objetivos, as receitas acham-se à mão: quanto ao primeiro, o voto 

majoritário (distrital); quanto ao segundo, o efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal, 

ou dos tribunais superiores.  Mexer nos direitos sociais, para que?  O desemprego estrutural se encarrega 

de fazê-los inexequíveis.  Extinguir a norma que criou o Conselho de Comunicação Social, para que?  

De qualquer forma ele não foi instalado até hoje, e se o for irá funcionar tanto quanto, por exemplo, o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH).  Ao governo interessa manter 

nominalmente uma Constituição que foi batizada como “cidadã”, mesmo que ela tenha sido esvaziada de 

toda eficácia.  

 

 

   Uma palavrinha, pois, a respeito do voto distrital e do efeito vinculante.   

 

   O sistema da liberdade eleitoral-partidária é funcionalmente incompatível com a 

estrutura de dominação vigente no Brasil; por isso, a liberdade eleitoral-partidária jamais é durável, pois 

sua persistência abalaria, com o tempo, a estrutura de dominação.  Esta é portanto constrangida, de 

tempos em tempos, a intervir no sistema eleitoral e na liberdade de organização partidária. 
20

  Voto 

distrital já foi, várias vezes, a bola da vez.  Primeiro em 1964, quando o ditador Castelo Branco 

                                                                                                                                                                          
19

  Embora a tarefa do judiciário, no Brasil, consista formalmente em tão só aplicar a norma elaborada 

pelo poder político, é fácil imaginar os problemas que pode trazer, à tradicional harmonia dos poderes, a 

dilatação do poder judicial.   Esses problemas se esboçam em alguns episódios como o caso dos 

147,06% da Previdência, a anistia concedida ao deputado Humberto Lucena, as liminares concedidas 

pelo ministro Marco Aurélio quanto à revisão constitucional e à reforma da Previdência, as liminares 

sobre a medida provisória 190 (que suspendia aumentos salariais em dissídios coletivos), sobre o decreto 

99.300 (que reduzia vencimentos de funcionários colocados em disponibilidade) e sobre a suspensão do 

recesso de parlamentares, as decisões do ministro Ilmar Galvão de autorizar a quebra do sigilo de 

ligações telefônicas de alguns deputados (CPI dos bingos, fevereiro de 1996), e de suspender a cassação 

do deputado Sérgio Naya (março de 1998)   E explicam outros episódios como:  a) o surpreendente 

apoio da mídia, em determinado momento, à proposta democrática de controle externo do judiciário;  b) 

as tentativas de retorno à configuração do judiciário vigente antes de 1988, tal como fixada no “pacote 

de abril”;  c) o objetivo de abastardamento da magistratura, incluído nas propostas oficiais de reforma do 

judiciário;  d) o realce incomum que a mídia tem dado às despesas do judiciário.  O desentendimento 

entre os poderes,  que  chegou ao ponto mais crítico durante a reforma administrativa (principalmente 

quando se tratou da aposentadoria especial dos magistrados), parece estar sendo contornado com o 

refluxo do Supremo Tribunal Federal, e a perspectiva de implantação do efeito vinculante. 
 
20

 Sobre o golpismo cíclico, transcrevo o que anotei em trabalho a respeito da “Reforma eleitoral-

partidária” , apresentado à XV Conferência Nacional da OAB:  “ Examine-se a composição da Câmara 

dos Deputados desde 1946 até 1962.  Mostra-se aí, claramente, a tendência a uma alteração na correlação 

de forças, que se efetivaria possivelmente com a eleição de 1966.   O sistema de propriedade e 

concentração de renda, vigente no Brasil, é incompatível com o exercício durável da democracia formal.   

Assim, ou a prática democrática  -  expressa através da liberdade eleitoral-partidária  -  desestrutura o 

sistema de dominação, ou o sistema de dominação interrompe violentamente a prática democrática, 

como aconteceu em 1964.   Essa alternativa deixará de existir caso o sistema de dominação consiga o 

que vem tentando: implantar seu análogo eleitoral-partidário, um modelo que, sob a aparência de 

democracia, esconda eleições não-competitivas.” (Anais, pg. 415 ). 



encomendou projeto para sua criação.  Mas quando veio o ato institucional n° 2, a redução do quadro 

partidário a duas legendas (a Arena e o MDB) tornou-o desnecessário;  pois este é o verdadeiro objetivo 

e o resultado do exercício do voto majoritário: a morte das representações minoritárias e a contenção da 

competição político-partidária, com a redução do número de partidos a  dois, ou no máximo três. 

Quando os arautos da oligarquia falam em ingovernabilidade, o que têm em vista é a domesticação do 

Congresso e a institucionalização do rolo compressor parlamentar. 
21

 

   O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal, ou das decisões 

dos tribunais superiores, representará a extinção do controle difuso de constitucionalidade, exercido  

por todos os juízes, e a concentração do controle de constitucionalidade no Supremo ou nos tribunais 

superiores.  Esse é, no campo do judiciário, movimento análogo ao representado, no campo político-

partidário, pelo voto majoritário: a contenção das minorias e das manifestações divergentes,  a 

concentração do poder em estruturas rígidas. 

 

   Na manga do governo fica guardada, para a eventualidade,  a instituição do 

parlamentarismo.  Não me refiro à sua vantagem ou desvantagem frente ao presidencialismo, mas ao seu 

interesse conjuntural para o conservadorismo e seu interesse pessoal para Fernando Henrique. 

 

 

 

3.   A Constituição de 1988 é,  em grande parte,  fruto de um compromisso dilatório 

entre duas forças que não conseguiam compor maiorias decisivas.  Entretanto, foi por ingenuidade que a 

aliança democrática permitiu se encartasse, nela, a figura da medida provisória.  Era enorme a ojeriza 

contra os decretos-leis, forte o movimento pela sua extinção; mas seu novo  nome (medida provisória), 

com precedente na Constituição italiana,  a previsão de aprovação do parlamentarismo (em cuja modelo 

se inscreve), e a confiança em que, dali em diante, tudo seria diferente, abriram as portas para esse 

cavalo de tróia; olhou-se para a medida provisória em si mesma, e não se previu o seu abuso.  
22

  Em 

1987-1988, tudo conduzia à valorização do Congresso e da federação,  a uma fórmula de maior 

equilíbrio dos poderes.  O abuso da medida provisória desfez esse equilíbrio, sujeitou o legislativo, 

dissolveu a federação, corroeu  o princípio da legalidade, levou à instauração daquilo que alguns juristas 

vêm designando como “ditadura constitucional”. 
23
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 v. Wanderley Guilherme dos Santos, Crise e castigo, Ed. Vértice e IUPERJ, Rio de Janeiro, 1987, pgs. 

62 e  ss.; Décadas de espanto e uma apologia democrática, Ed. Rocco, Rio de Janeiro, 1998, pgs. 121 e 

ss.; José Antonio Giusti Tavares, Sistemas eleitorais nas democracias contemprâneas, Ed. Relume- 

Dumará, Rio de Janeiro, 1994; Sérgio Sérvulo da Cunha, O que é voto distrital, Sérgio A. Fabris ed., 

Porto Alegre, 1991. 
 
22

 Salvo exceções como a do senador Josaphat Marinho; em artigo de jornal, à época da Constituinte, 

denunciava que “medida, providência ou instrumento „com força da lei‟ é decreto-lei mal dissimulado.  

O nome ou rótulo não altera a substância do ato.   Se a Constituinte quer manter o decreto-lei, tão 

justamente condenado até bem pouco, que o faça lisamente, sem caricatura, como convém ao texto 

magno.” (À margem da Constituinte, Livr. e Ed. Brasília Jurídica, 1992, p.31). 
 
23 José Luis Fiori diz que “estamos começando a viver o que nos faltava: a fase totalitária do 

liberalismo.” (Folha de S Paulo, 13.4.98)  Boaventura Sousa Santos observa que “as novas formas de 

autoritarismo pactuam com o exercício democrático, limitando-o sem o excluir.” (A crise dos 

paradigmas, in Introdução crítica ao direito, p. 73).  Em palavras premonitórias, escrevia Dalmo de 

Abreu Dallari em 1984:  “Quando a Constituição deixa de ser respeitada e perde sua autoridade, os 



 

 

      A sociedade civil brasileira não está morta; rearticula-se  nos espaços restritos e 

com os meios reduzidos que lhe sobram; tem consciência de que pode ser sufocada, mas não destruída. 

Aprende    com  as  dificuldades,  sabe  que,  sem   controle  sobre  o  poder  econômico  e  os  meios  de  

comunicação  social,  é impossível instaurar-se a democracia;  
24

 vê também como imperioso o controle 

da sociedade sobre a execução orçamentária e a disciplina monetária.
25

   Ulysses Guimarães iniciou sua 

apaixonada saudação à Constituição-cidadã dizendo que nós a esperamos como o vigia espera a aurora;   

e a encerrou como um jovem, bradando “Muda Brasil!”   Eram muitas então as esperanças, que se 

vieram desfolhando, uma a uma, nesses dez anos de selvageria das elites   e retrocesso institucional.   

Alguns até acham que a Constituição de 1988 já morreu.   Para sua sobrevivência é preciso recompor-se 

a aliança democrática que lhe deu vida.  Isso é possível no quadro das dificuldades econômicas 

agravadas pela política neo-liberal,  
26

 e tão mais necessário quanto mais elas se aprofundem, como é 

                                                                                                                                                                          

limites constitucionais para a ação dos governantes ficam muito frágeis e o governo passa a agir 

arbitrariamente.  Instala-se imediatamente a corrupção, com grande risco de que se chegue à ditadura.” 

(Constituição e  constituinte, Ed. Saraiva, 1984, p. 61).  Essa situação persistirá enquanto o poder 

judiciário não cercear o abuso na edição de medidas provisórias, invalidando as que são formal ou 

materialmente inconstitucionais.   
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  “O direito à informação é o primeiro direito que o povo deve ter.  .... Se ele é o titular da soberania, o 

dono do país, ..... se ele tem, porque dono, a pretensão de exercer todos os atributos dessa condição, nos 

termos institucionalmente traçados, esse mesmo povo só pode tomar adequadas deliberações, fazer a 

crítica a que tem direito, meditar e até tomar providências corretivas sobre os seus delegados, que são os 

agentes políticos, se estiver informado.......... O direito à informação, ao lado da existência de uma 

imprensa livre, parcial e independente, é também um pressuposto necessário ao funcionamento das 

instituições republicanas.  Daí a necessidade de que a Constituição explicitamente  -  essa é a realidade 

brasileira hoje  -  assegure o direito ao acesso às informações, às fontes de informações e aos dados do 

governo e da administração” (Geraldo Ataliba, Como fazer transparente a administração pública - 

mecanismos de controle popular; painel realizado na OAB-SP em 1987, cf. Problemas e reformas - 

subsídios para o debate constituinte, Departamento Editorial da OAB-SP, 1988, p 61). Assim como a 

Constituição de 1988 rompeu com o monopólio do Procurador Geral da República quanto ao controle 

abstrato de constitucionalidade, precisa ser rompido o monopólio da classe política quanto à instauração 

e funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. 
 
25

  Às vésperas da promulgação da Constituição de 1988, Celso Campilongo advertia: “O recurso aos 

decretos-leis, à delegação legislativa, às portarias, regulamentos e instruções normativas - instrumentos 

legais forjados no âmbito dos Executivos - viabiliza os „avanços‟ sobre o Legislativo.   Não cabe, aqui, 

discorrer a respeito do inconfundível viés autoritário desses „avanços‟ .  Basta sublinhar que as 

instituições representativas sofrem uma verdadeira „capitis diminutio‟ com essas práticas.   Compete, 

pois, instrumentalizar o Legislativo com os meios de intervenção nas políticas econômicas de 

conjuntura.  Ao „discurso competente‟ dos Executivos (aparentemente técnico, científico, neutro e ágil), 

devem opor-se, dentro do possível, a discussão transparente e a politização intensa de todas as questões 

econômicas pelas casas de representação.   A gestão conjuntural da economia vai da definição de 

investimentos até a fixação das políticas monetárias, salariais e de pleno emprego.   Não pode, em razão 

disso, ficar excluída da apreciação das instituições representativas.” (A representação política e o direito 

moderno, Revista da OAB, n° 49, primavera de 1988, pgs. 98/107). 
 



previsível neste momento.  Nem tudo depende da gente, mas, como no passado, também de uma 

conjuntura internacional favorável.  A liberdade, porém,  começa com o desejo de ser livre. 
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 A opção de Fernando Henrique pela desnacionalização, a ancoragem do real na venda do patrimônio 

público e no capital especulativo internacional, a elevação dos juros, vêm produzindo o aumento 

considerável das dívidas interna e externa, da carga tributária e da desigualdade social. 


