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1.   Ao me propor este complexo tema (os vinte anos da Constituição),  fui 
bastante tentado a fazer um balanço dos principais fatos políticos ocorridos nestas duas 
décadas, sob a égide da Constituição de 1988, nos governos Sarney, Collor, Itamar, 
Fernando Henrique e Lula. Estava ciente, então, de que deveria desenhar o retrato da 
Constituição Real (CR), a fim de cotejá-lo, em seguida, com as exigências da Constituição 
Formal (CF). São, aqueles,   fatos extraordinariamente vibrantes e ricos, cheios de lições, e 
seu estudo – em última instância sobre a efetividade da carta magna – é sem dúvida  
necessário.  
 
   Descartei porém essa abordagem: ela pode ser feita, vantajosamente, pelo 
historiador ou pelo cientista político. O que se espera do constitucionalista é algo diferente,  
que só ele pode fazer: tomando a Constituição como um instrumento de trabalho, avaliar se 
funcionou bem,  verificar onde teve êxito e onde falhou, e, em ambos os casos, porque. 
 
   Ao optar por tal caminho, prontamente ressaltaram seus inconvenientes e 
mesmo essa incongruência: o exame dos fatos nos quais se experimentou o funcionamento  
da lei magna é um dos pressupostos de sua avaliação. Creio porém que posso contorná-la:  
no relacionamento entre a Constituição e os fatos, quero privilegiar a força operativa da 
Constituição, e não os fatos.   
 
   O principal inconveniente me parece a dificuldade – ou mesmo a 
impossibilidade – de se isolar a Constituição como fator causal, dentre os inúmeros outros 
fatores do processo político. Sou levado a repetir, aqui, observação que anotei em livro: 
“alguns autores superestimam o papel das Constituições, chegando a considerar que ‘sob 
o ponto de vista formal é a engenharia constitucional que determina a forma, a eficiência e 
a funcionalidade dos sistemas políticos’. Sem desprezar seu papel, creio que atribuir às 
Constituições esse nível de causalidade significaria ignorar as relações reais de poder e 
sobrevalorizar a influência da vontade no processo histórico. Seria mais fácil demonstrar 

                                                 
1 Reporto-me como parte deste, para não repeti-las, às observações que inscrevi no texto intitulado “Dez anos 
de Constituição” (RTDP 23-1998/32). 
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tese adversa: o sistema político é que determina a forma, a eficiência e a funcionalidade do 
estatuto fundamental.” 2 
 
   Como toda ferramenta, a Constituição é passiva; quem age são os atores 
políticos, ainda que agindo através dela. Somente com um grande distanciamento teríamos 
condições para avaliá-la como um fator causal em si mesmo, inarredável pelos atores, à 
semelhança de um rio pelo qual penetram os bandeirantes, ou de um obstáculo natural 
como a Serra do Mar. Mas ainda que se conseguisse isolar esse fator, e em prazo tão curto 
(apenas vinte anos), seria preciso discriminar o que atribuir a essa Constituição “x”, ou ao 
simples fato de que exista uma Constituição, qualquer que seja.  
 
   Persisto nessa opção pelo seguinte: embora sem a pretensão de a formular, 
uma teoria que nos permita medir a eficiência da Constituição, e a inserção, no texto 
constitucional, de disposições que protejam sua efetividade, são requisitos de existência de 
uma ciência operativa do Direito constitucional.  
 
   Na América Latina, onde têm sido freqüentes os golpes de Estado, sempre 
houve alguma preocupação com os meios de defesa ou imunização da lei magna. A 
Constituição do México, por exemplo, fez inscrever em seu art. 136: “Esta Constituição 
não perderá a sua força e vigor mesmo quando, por virtude de rebelião, se interrompa a 
sua observância. No caso de, por qualquer convulsão pública, se estabelecer um governo 
contrário aos princípios por ela prescritos, logo que o povo readquirir a sua liberdade 
restabelecer-se-á a vigência da Constituição e serão julgados, em conformidade com ela e 
com as leis emanadas por esse motivo, tanto os que tiverem participado no Governo saído 
da rebelião como os que tiverem colaborado com esta.”  
 
   Alguns desdenham dessas tentativas. Mas elas dificultam, sem dúvida, a 
aplicação de leis de auto-anistia. Se constasse esse enunciado na anterior Constituição 
argentina, sob o ponto de vista estritamente dogmático teria havido mais dificuldade em se 
fazer uma lei como a do ponto final. 3 E se constasse na Constituição brasileira de 1946, 
hoje estaria bloqueada a polêmica sobre a pretendida extensão, a militares não submetidos a 
julgamento, da anistia decretada em agosto de 1979.  
 
   Daí haver proposto Pontes de Miranda que se inclua nas Constituições 
modernas essa disposição pré-nulificante: “O poder estatal pertence ao povo. Qualquer 
usurpação dele, ainda que sobrevenha reconhecimento por outros Estados, ou eleições que 
não sejam para Assembléia Constituinte de poderes ilimitados é juridicamente inexistente, 
dependendo da Assembléia Constituinte superveniente a convalidação dos atos 
praticados.”  
 

                                                 
2  Fundamentos de Direito Constitucional (São Paulo, Saraiva, 2008, 2º vol., pp. 77/78).  
3 A lei argentina do “ponto final” representava uma anistia para todos os crimes cometidos pela ditadura 
militar. No Uruguai se editou uma lei assemelhada, sobre a “caducidade da ação punitiva do Estado”, também 
conhecida como “lei de impunidade” ou “lei Gavazzo” (Gavazzo era o nome do mais notório torturador 
uruguaio; veja-se, a propósito, artigo de Moacir Werneck de Castro, no Jornal do Brasil, em 10.1.1987). 
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   Essas propostas são como os passos iniciais, ainda inseguros, de um capítulo 
da ciência constitucional que se poderia designar como “dialética constitucional”. Objeto da 
dialética, segundo uma das acepções desse termo, é a coexistência e entrechoque dos 
contrários, de que aparentemente nasce toda mudança. Cabe portanto designar, como 
“dialética”, a parte da ciência constitucional que tem como objeto: a) as salvaguardas 
constitucionais; b) os conflitos que ameaçam a identidade e efetividade da Constituição; c) 
a mudança da Constituição. Essa parte se inclui na “reflexividade constituída”, isto é, no 
conjunto dos tópicos em que a Constituição, voltando-se sobre as formas que criou, busca 
assegurar-lhes estabilidade, durabilidade e efetividade. 
 
 
2.   O caso da Constituição brasileira de 1988 é singular: trata-se, aqui, do que 
poderíamos designar como golpe branco: não a ruptura violenta do regime, mas a 
descaracterização da Constituição, com os meios que ela própria previu para sua reforma.   
 
   Tenho sob os olhos, neste momento, um exemplar da Constituição de 1988,  
em sua primeira edição oficial: igual àquele exibido por Ulysses Guimarães ao chamá-la de 
Constituição cidadã, que possui, na capa, uma estilização da bandeira brasileira (o mesmo 
que, reunidos na XII Conferência Nacional da OAB, realizada em Porto Alegre, saudamos 
com grande emoção, os três mil presentes, cantando, de pé, o hino nacional). A seu lado,  
um exemplar onde se contém o texto constitucional vigente, que incorpora as 62 emendas 
constitucionais editadas até o momento em que escrevo, fevereiro de 2008. São, esses, dois 
textos substancialmente distintos.  
 
   A Constituição de 5 de outubro dispunha sobre a necessidade de serem 
editadas mais de 300 leis complementares ou ordinárias. 4 Sobre a preocupação de 
implementá-la, entretanto, prevaleceu a de reformá-la. A reforma teve início no dia 6 de 
outubro, com a aprovação, pelo presidente José Sarney, do parecer SR-70, da Consultoria 
Geral da República. Mediante essa aprovação, que deu ao aludido parecer caráter 
normativo, praticamente se suspendeu a eficácia da disposição constitucional (o § 3° do art. 
192) que limitava a estipulação de juros ao máximo de 12% ao ano. Na mesma data, e com 
o mesmo objetivo, expediu-se a circular n° 1.365, do Banco Central. 5 
 
   A desqualificação da Constituição como inepta 6 prosseguiu então, confiante 
na sua mudança seja mediante o plebiscito previsto para setembro de 1993 e antecipado 
                                                 
4 Levantamento efetuado pelo Ministério da Justiça indicou, ao todo, 343 casos em que o texto constitucional, 
seja expressamente (256 vezes) ou tacitamente (87 vezes) reclamava a edição de novas disposições legais (cf. 
Leis a elaborar, Brasília, 1989). Ao conjunto dessas leis, cuja edição até hoje ainda não se completou, chamo 
de “apêndice constitucional”.  
5 Dizia a circular n° 1.365, de 6.10.1988: “Enquanto não for editada a lei complementar reguladora do 
Sistema Financeiro Nacional, prevista no art. 192 da Constituição da República Federativa do Brasil, as 
operações ativas, passivas e acessórias das instituições financeiras e demais entidades sujeitas à autorização 
de funcionamento e fiscalização por parte do Banco Central do Brasil permanecerão sujeitas ao regime das 
Leis 4.595, de 31.12.64, 4.728, de 14.7.65, 6.385, de 7.12.76, e demais disposições legais e regulamentares 
vigentes aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional”.  
6 Mesmo antes da promulgação, o constituinte Michel Temer, em conferência, aludia a essa campanha: 
“(Agora mesmo, vindo de Brasília para cá, ouvimos muitas críticas em relação à Constituição que está 
nascendo). Quando se faz a crítica sob o foco da interpretação jurídica, muito bem! ..... Mas as críticas que 
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para abril,  7 seja mediante o processo de sua revisão, que teria início em outubro do mesmo 
ano. 8 
 
   O plebiscito seria uma espécie de segundo turno, em que se oferecia a 
monarquistas e parlamentaristas, vencidos durante o processo constituinte, a oportunidade 
de reverterem aquela derrota. Entretanto, ao manter a forma e o sistema de governo 
consagrados pelo texto de outubro, ele funcionou como uma espécie de referendo parcial: o 
povo rejeitou tanto a monarquia quanto o parlamentarismo.  
 
   Já a revisão foi uma oportunidade bem mais segura – dependente da classe 
política, e não do povo – de modificar a Constituição. Cinco anos após, todavia, e mesmo 
com outra legislatura, ainda se conservavam vivas e atuantes as forças populares 
mobilizadas durante o Congresso Constituinte, de modo que o texto constitucional a 
atravessou quase intacto. 9 Concorreram para isso as mobilizações contra o “emendão” 
proposto pelo presidente Collor, 10 e durante o processo de sua responsabilização política 
(final de 1992).  
 
   Todavia, antes mesmo do plebiscito e da revisão, a Constituição já sofrera 
fortíssimo golpe com a emenda constitucional n° 3, de 17 de março de 1993. Além de 
outras providências (entre elas a instituição do imposto provisório sobre movimentações 
financeiras, que se transformaria na cpmf), essa emenda criou a assim chamada “ação 
declaratória de constitucionalidade”. 11  Essa foi ofensa grave à lei magna; sob o ponto de 

                                                                                                                                                     
tenho ouvido atacam, digamos assim, o mérito da Constituição como fruto de um processo constituinte 
equivocado. Pensamos que essas críticas visam exatamente a desestabilizar um sistema que vai ser posto em 
prática, que é fruto, pela primeira vez no Brasil, de uma fórmula de participação jamais conhecida.” (in A 
Constituição Brasileira de 1988. Interpretações, pp. 166-167). No mesmo compêndio reproduzia-se 
palestra do jurista Celso Bastos: “Agora, dirão, virá a catástrofe. Não, eu não acho que virá a catástrofe. O 
Brasil é muito grande para que um texto jurídico possa esfacelá-lo. Aliás, nós nunca fomos grandes 
respeitadores do Direito. Não seria agora. Seria uma manifestação terrível de mau gosto que um país sem 
vocação constitucional nenhuma fosse cumprir cegamente o Direito Constitucional num momento em que ele 
é o pior da sua história.” (ib., p. 32). 
7 Dizia o art. 2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “No dia 7 de setembro de 1993 o 
eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de 
governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País.”  A emenda constitucional n° 2, 
de 25.8.1992, antecipou essa data para 21 de abril de 1993. 
8 O art. 3° do ADCT assim rezava: “A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 
promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 
sessão unicameral.” 
9 Do processo de revisão constitucional resultaram seis emendas, promulgadas em 7 de junho de 1994, 
designadas como “emendas constitucionais de revisão”. Elas alteraram, respectivamente: 1. os artigos 71, 72 e 
73 do ADCT; 2. o art. 50, caput, e seu § 2°; 3. alguns tópicos do art. 12 (a alínea “a” do inciso I, a alínea “b” 
do inciso II, o § 1° e o inciso II do § 4°); 4. o § 9° do art. 14; 5. o art. 82 (tempo do mandato do presidente da 
República); e 6. ao art. 55 acrescentaram um § 4° (efeitos da renúncia do parlamentar submetido a processo). 
10 Chamou-se de “emendão” o pacote - lançado pelo presidente Collor em 15.3.1990 - em que se inscreveram 
os primeiros marcos formais da neoliberalização no Brasil.  
11 A emenda n° 3 atribuiu também ao Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar, 
originariamente, “a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”; e entregou 
legitimação para propô-la ao Presidente da República, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara dos 
Deputados e ao Procurador-Geral da República (por força da EC n° 45/2004, as partes legitimadas para 
propor a ação declaratória de constitucionalidade passaram a ser as mesmas legitimadas para propor a ação 
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vista material porque mostrou estar, o poder reformador, a serviço dos interesses do 
governo; sob o ponto de vista formal porque, com ela, alterou-se o sistema de controle da 
constitucionalidade, que, fazendo parte do cerne constitucional, é insuscetível de 
modificação. 12 
 
 
 3.    Constituições não escapam ao seu destino. Sendo invariavelmente  respostas 
a uma situação indesejada, que se pretende mudar, dificilmente fogem à condição de 
antíteses, replicantes cujo embrião formou-se em seio mortuário. Voltando-se para o futuro, 
seu rosto o contempla, entretanto, com as lentes de um passado que não quer morrer. 
 
   Pensou-se em 1988 que, para restaurar a democracia, bastaria revitalizar as 
instituições tal como desenhadas na Constituição de 1946. Às forças populares – às quais, 
não obstante minoritárias, em muitas votações se aliaram representantes do Centro – 
pareceu suficiente, para assegurar seus propósitos, definir como fundamentais os direitos 
dos trabalhadores.  
 
   A primeira e mais fácil crítica dirigida ao novo texto constitucional 
apontava-o como excessivamente analítico. Escapava a esses críticos que Constituições 
analíticas revelam falta de confiança nos poderes constituídos e no processo político. A 
violência institucional brasileira explica, nesse passo, a Constituição de 1988.  
 
   Essa, entretanto, não foi sua maior falha. Ela nasceu superada pela 
conjuntura, na medida em que já era outro, insuspeitado, o contexto político e econômico 
em que se inseriu. Mergulhou de cabeça – ou de barriga – no vórtice do furacão neo-liberal, 
em que a onda da internacionalização da economia, das novas tecnologias aplicadas ao 
trabalho e do desemprego estrutural não era menor do que a força da propaganda. 13 Dentre 

                                                                                                                                                     
direta de inconstitucionalidade). O objetivo da ADC é imunizar, contra o ataque da ação direta de 
inconstitucionalidade, atos normativos novos editados pelo governo; ela veio a ser implementada pela lei n° 
9.868/1999. Veja-se a propósito Sérgio Sérvulo da Cunha: O efeito vinculante e os poderes do juiz (São 
Paulo, Saraiva, especialmente pp. 108s.; Fundamentos de Direito Constitucional (São Paulo, Saraiva, 2008, 
2° vol., pp. 425-429).  
12 Não me parece difícil demonstrar essa tese. Se o sistema de controle de constitucionalidade existe para 
permitir, ao povo, o controle dos atos praticados pelo governo, o governo não pode alterá-lo. Assim,  ao 
constituinte derivado falece o poder de vulnerar o sistema de controle instituído, pela Constituição, para sua 
própria defesa. Além do cerne explícito, deve-se considerar como inalterável por emenda o cerne implícito da 
Constituição; dele fazem parte a estrutura, os princípios informadores do sistema e suas condições, tudo que 
lhe dá consistência. No cerne da Constituição incluem-se especialmente as normas que dispõem sobre sua 
reforma e sobre o controle de constitucionalidade  dos atos do governo. Normas como essas − que dispõem 
sobre o ser da Constituição,  a  preservação de sua identidade e de sua supremacia −  ainda que insertas no 
corpo da Constituição, são normas sobre a Constituição, e, por isso, normas de sobredireito constitucional.  
Normas de sobredireito constitucional materializam a concepção do constituinte sobre a identidade da 
Constituição, e não podem ser alteradas sem que ocorra ruptura constitucional. 
13 Margaret Thatcher assumiu o poder, no Reino Unido, em 1979, e o presidente norte-americano Ronald 
Reagan foi eleito para seu primeiro mandato em 1980. Dessa época é o “consenso de Washington”, uma 
receita composta por dez pontos para a reforma da economia dos países subdesenvolvidos, principalmente 
latino-americanos. Joseph Stiglitz o descreve como “um consenso forjado entre o FMI (localizado na rua 19), 
o Banco Mundial (na rua 18) e o Tesouro americano (na rua 15) sobre o que constituía o conjunto de 
políticas que melhor promoveria o desenvolvimento.  Ele enfatizava a diminuição de escala do governo, a 
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os clichês utilizados para restringir os direitos dos trabalhadores e aumentar a exclusão 
social, esteve muito em voga aquele que os associava ao assim chamado “custo Brasil”.  
Mas então como hoje, desde o Império, a Primeira República, o governo Vargas e a Nova 
República, o verdadeiro custo Brasil sempre foi o serviço da dívida. 
 
   A rigidez não é apenas a melhor defesa contra a modificação do texto 
constitucional. Ela é também uma hipoteca sobre o futuro, na qual se revela o grau de 
consenso da Constituinte. A maioria que nela predominou a) quer ancorar na autoridade da 
Constituição as políticas que pretende desenvolver, ou b) está confiante quanto à 
durabilidade dessas políticas e à continuidade da coalizão disposta a sustentá-las.  
 
   A Constituição de 1988, entretanto, nasceu extremamente flexível. O 
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo (da Comissão da organização dos poderes 
e sistema de governo), exigia, para aprovação de emenda constitucional, dois terços dos 
votos dos membros de cada uma das Casas do Congresso, em dois turnos. Esse “quorum” 
foi diminuído para três quintos, assim figurando o art. 60, na redação final: “A Constituição 
poderá ser emendada mediante proposta: I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II- do Presidente da República; III – de 
mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. ........... § 2° A proposta será 
discutida e votada em cada Casa do Congressso Nacional, em dois turnos, considerando-
se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.” 14 
 
   Consta que foi do dr. Ulysses, líder do partido majoritário (o PMDB), a 
sugestão para redução do quorum. É difícil conjeturar o que teria acontecido se a 
Constituinte de 1987-1988 fosse uma genuína Assembléia Constituinte, e não um 
Congresso Constituinte. Mas a esse fato (a ausência do véu de ignorância que leva os 
Constituintes a agirem com imparcialidade) devemos atribuir que ela se tenha despido da 
rigidez necessária à sua defesa.    
 
   Portanto não foi difícil, após a revisão e o plebiscito, e no refluxo da 
mobilização popular, aplicar-se à substituição da lei magna uma outra estratégia: a velha 
receita de comer o mingau aos poucos e pelas bordas.  
 
4.   Eis o quadro das emendas constitucionais sofridas pela Constituição de 1988 
até hoje (fevereiro de 2008).  Nele se incluem as seis emendas constitucionais de revisão 
(ECRs): 

                                                                                                                                                     
desregulamentação, liberalização e privatização rápidas.” (Making globalization work, cit. cf. a tradução de 
Pedro Maia Soares: “Globalização. Como dar certo”; São Paulo, Companhia das Letras, 2007). 
14 A Constituição de 1946, em seu art. 217, assim dispunha: “A Constituição poderá ser emendada. § 1° 
Considerar-se-á proposta a emenda, se for apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das assembléias legislativas dos 
Estados no decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros. § 2° Dar-
se-á por aceita a emenda que for aprovada em duas discussões pela maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em duas sessões legislatgivas ordinárias e consecutivas. § 3° Se a emenda 
obtiver numa das câmaras, em duas discussões, o voto de dois terços dos seus membros, será logo submetida 
à outra; e, sendo nesta aprovada pelo mesmo trâmite e por igual maioria, dar-se-á por aceita.  
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ANO 

 

 
QUANTIDADE

 
DESIGNAÇÃO

1992 2 1 e 2 
1993 2 3 e 4 
1994 6 ECR 1 a 6 
1995 5 5 a 9 
1996 6 10 a 15 
1997 2 16 e 17 
1998 3 18 a 20 
1999 4 21 a 24 
2000 7 25 a 31 
2001 4 32 a 35 
2002 4 36 a 39 
2003 3 40 a 42 
2004 3 43 a 45 
2005 3 46 a 48 
2006 5 49 a 53 
2007 3 54 a 56 

 
 
 
   Contadas as seis emendas constitucionais de revisão (ECRs) promulgadas 
em 1994, ao fim do processo de revisão constitucional iniciado em 1993, temos em média 
3,26 emendas por ano. Das 56 emendas comuns, 22 tiveram a iniciativa da presidência da 
República, e as restantes 34 tiveram iniciativa parlamentar; esse é um tênue indicador de 
patrocínio, porque, como sabemos, a) propostas de emenda (PECs) de interesse do 
executivo podem ser encaminhadas por parlamentar; b) a PEC pode ser de tal modo 
alterada durante sua tramitação que o texto promulgado nada tenha a ver com o inicial (foi 
o que aconteceu, por exemplo, com a proposta de emenda apresentada em 1992 pelo 
deputado Hélio Bicudo, afinal promulgada como emenda n° 45/2004).  
 
   Com essa ressalva, anotem-se como mais prolíficos os oito anos do governo 
Fernando Henrique, em que foram promulgadas 35 emendas (53% de todas as emendas 
promulgadas durante esses vinte anos, à média de 4,3 por ano, enquanto os doze anos 
restantes apresentam a média de 2,2). Nessas emendas, que vão da n° 5 à n° 39, incluem-se 
as que redesenharam a ordem econômica, alterando principalmente os arts. 170, 171, 176, 
177 e 178, sobre empresas nacionais, capital estrangeiro, transportes e monopólio estatal do 
petróleo (vejam-se as emendas n° 6, 7 e 9, todas de 1995). 
 
   Dentre as 62 emendas, no mínimo 23 (além da ECR 1, as emendas de 
número 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 54) 
alteram textos já emendados. Se levarmos em conta que nem todas as disposições novas, 
produto de emenda, são incorporadas ao texto constitucional, perceberemos quão difícil é, 
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hoje, termos acesso ao texto em vigor, mesmo que estejam ao nosso alcance edições 
consolidadas. À medida em que a emenda à Constituição passou a figurar na rotina 
legislativa, uma espécie de descuido ou ligeireza assenhoreou-se desse processo, de modo 
que algumas das emendas nasceram com vícios formais. Como a) à oposição parlamentar 
nem sempre interessa impugnar uma emenda, b) é difícil ao público detectar vícios 
encobertos pelos acordos legislativos e manipulações regimentais, e c) o Ministério Público 
não parece atento ao desenrolar desse processo, a experiência brasileira aponta para a 
necessidade de se criar uma Ouvidoria da Constituição.  
 
  
5.   No pós-1988 o Supremo Tribunal Federal, que compactuara com a ditadura, 
15 continuou agindo como se o país não tivesse uma nova Constituição, e sequer cogitou de 
fazer o óbvio: adaptar, à lei magna, o seu regimento interno.   
 
   Isso era, sem dúvida, necessário: tinham sido bem claras as opções da 
Constituinte no tocante à chamada “crise do Supremo”: buscando diminuir a carga de 
trabalho do Supremo Tribunal Federal, ela criara o Superior Tribunal de Justiça, a quem 
cometeu o controle da legalidade; com o mesmo objetivo, instituíra as ações coletivas e o 
controle concentrado de constitucionalidade; contrariamente à estratégia da Suprema Corte 
– que na contra-mão da demanda judicial propunha óbices ao recurso extraordinário (assim, 
por exemplo, a argüição de relevância 16 e a avocatória 17)  – buscou racionalizar sua 
atuação mediante instrumentos mais ágeis e expeditos.  

                                                 
15 Sabemos que, por sua independência, foram excluídos do Supremo três valorosos ministros (em janeiro de 
1969 ocorreu a cassação dos direitos políticos dos ministros Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Victor 
Nunes Leal, que foram simultaneamente aposentados). A Corte, como instituição, acomodou-se à ditadura. 
Invocando a cláusula de injusticiabilidade, presente na totalidade dos atos de arbítrio, ela afastaria as 
demandas de  quantos, arrostando a fúria ditatorial, bateram às suas portas, como se vê no julgamento do 
habeas corpus n° 70.671; consta aí no voto do ministro Celso de Mello: “A Lei Fundamental de 1967 (art. 
173) e a Carta Federal de 1969 (art. 181) aprovaram e excluíram de apreciação judicial ‘os atos praticados 
pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964’, inclusive aqueles atos normativos – como o 
Decreto-lei n° 201/76 – editados com fundamento no Ato Institucional n° 4/66.” (RTJ 159/165; quanto à 
indenidade dos atos revolucionários, veja-se principalmente o voto do ministro Cordeiro Guerra, na 
reclamação n° 126-DF , julgada em 17.6.1981, RTJ 99/978). O que restou passível de discussão em juízo foi 
se as ações, contra cuja arbitrariedade se reclamava, eram efetivamente baseadas nos atos institucionais e 
complementares. É curial que não basta invocar a norma fundamentante para que se caracterize determinada 
ação como efeito daquela; há de existir, entre ambas, um nexo substantivo, e não meramente nominal. A 
Corte Suprema, entretanto, ao apreciar reclamações contra puros atos de poder praticados com expressa 
invocação de normas excepcionais fundamentantes, entendeu que a indenidade revolucionária alcançava os 
atos dos agentes da exceção, quer conformes, quer desconformes àquelas normas (v.g. MS 20.194, RTJ 
92/561; RE 90.578, RTJ 97/1.216). 
16 A “argüição de relevância” era um procedimento prévio ao recurso extraordinário, apreciado em sessão 
secreta, e que podia resultar na recusa de seu processamento. Com ela o STF decidia soberanamente sobre os 
processos que desejava apreciar, e rejeitava aqueles que não considerava dignos da sua atenção. Enterrada 
pela Constituinte juntamente com o entulho autoritário, foi ressuscitada e agravada pela EC n° 45/2004, agora 
sob o nome de “repercussão geral”. 
17 Mediante a avocatória entregava-se ao Supremo Tribunal Federal a faculdade de atrair, para seu 
julgamento, causas processadas perante quaisquer juízes e tribunais. De um só golpe, feria-se a independência 
da magistratura, o princípio do juiz natural e a garantia dos jurisdicionados. O pacote de abril transformava o 
Supremo em tribunal de exceção, que para prevenir “imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à 
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   Foi como se nada disso existira: o STF inibiu o mandado de injunção e a 
ação de inconstitucionalidade por omissão, tornando letra morta as disposições que os 
haviam instituído; buscou limitar o uso da ação direta de inconstitucionalidade, pondo-lhe 
barreiras excessivas (assim, por exemplo, a “impertinência temática”); 18 não obstante a 
opção constituinte contra o entulho autoritário – em que se incluía o pacote de abril 19 – 
persistiu na estratégia de reduzir seu volume de serviço mediante a multiplicação de óbices 
contra o recurso extraordinário. 
 
   Antes de 1988 a jurisprudência do Supremo já admitia recurso extraordinário 
somente em caso de “ofensa direta e frontal” a disposição da lei magna. Isso excluía do 
controle difuso tanto a ofensa a princípios constitucionais implícitos quanto a ofensa a 
normas inexpressas, reveladas mediante a interpretação conjunta de mais de uma disposição 
constitucional.  
 
   O vício mais extenso com que se impregnou o controle difuso de 
constitucionalidade – o que se pode designar como “nominalismo” ou “verbalismo” do 
controle – insinuado principalmente mediante a figura do “prequestionamento” – é o 
estímulo à redação de acórdãos, nos tribunais “a quo”,  não segundo aquilo que se decidiu, 
mas segundo o que se disse haver decidido. Como não é a substância da decisão que se leva 
em conta, mas o que se consignou no respectivo acórdão, a falácia transforma-se em lugar 
comum.  Ao mesmo tempo e sob a alegação de que, se assim o fizesse, estaria descendo ao 
controle da legalidade, o Supremo recusa-se a admitir recursos extraordinários por ofensa 
ao devido processo legal, não obstante este figure, na Constituição, como garantia 
fundamental.  
 
   Por força dos óbices à interposição de recurso extraordinário, o controle 
difuso restou em maior parte na justiça dos Estados ou nos tribunais regionais federais. Isso 
se agravou com a súmula vinculante e o incidente de repercussão geral (cf. EC n° 45/2004). 
Reduzindo-se ao mínimo o controle difuso, a Constituição deixa de receber uma proteção 
eficaz. Esse deficit de federalização, que reforça o “quantum” despótico dos círculos 
políticos inferiores, representa recuo às práticas da Primeira República, e involução na linha 
geral da política e do Direito nacionais. 
 
    Essas restrições se acrescentam às dificuldades naturais da jurisdição 
constitucional (tais como a admissão da existência de inconstitucionalidade somente após a 
respectiva declaração judicial, e a ausência de sanção na generalidade das disposições 
                                                                                                                                                     
segurança ou às finanças públicas”, poderia suspender os efeitos de qualquer decisão judicial proferida no 
país e avocar o respectivo processo. 
18 No julgamento da ADIn n° 305 (RTJ 153/428), ponderou o ministro Paulo Brossard: “Entendo que não há 
necessidade de pertinência entre a norma argüida e os objetivos sociais da entidade de classe para legitimá-
la nas ações diretas, embora reconheça que razões em contrário, de utilidade e conveniência, são 
abundantes.... Sou o primeiro a reconhecer que, pelo número de ações ajuizadas, caminhamos para um 
número inquietante e noto que os partidos políticos com representação no Congresso ainda não descobriram 
essa via.”  
19 Em 7 abril de 1977, tendo decretado o recesso do Congresso Nacional (ato complementar n° 102, de 
1.4.1977), o general Ernesto Geisel promulgou aquilo que, oficialmente designado como emenda 
constitucional n° 7, ficou conhecido como “pacote de abril” (aí dispunha-se sobre o poder judiciário e a 
administração da justiça, na forma sugerida por uma comissão de ministros do Supremo Tribunal Federal). 
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constitucionais). É até possível que, em razão delas, se consiga finalmente reduzir o volume 
de serviço do Supremo Tribunal Federal. Mas a um preço exagerado: com elas se 
desconstitucionaliza o país, e ficam os mais fracos, cada vez mais, na mão dos mais fortes. 
 
   Consagrou-se, em suma, o seguinte paradoxo: a incoincidência entre o 
Direito material constitucional e a jurisdição constitucional. Doutrinariamente, incide aqui 
o princípio da coextensão entre Direito material e jurisdição: esta vai até onde chegou a 
norma. Contudo, exatamente quando se dilata o âmbito da matéria constitucional, o 
Supremo restringe o âmbito da respectiva jurisdição. 
 
   Por fim, os novos instrumentos de controle concentrado, introduzidos para 
ampliação e democratização da jurisdição constitucional, foram explorados pela Suprema 
Corte sob o seu pior viés: aquele que a transformou em verdadeira agência normativa, 
formuladora de políticas públicas. 20 
 
 
6.    Vem à baila a observação de Wanderley Guilherme dos Santos: “De um 
contrato constitucional espera-se que seja isento”. Segundo esse autor, são reduzidas as 
chances de estabilidade institucional em sociedades cujo pacto político é firmado de má-fé, 
de tal modo que as partes contratantes, em seu íntimo, sentem-se livres para alterá-lo 
sempre que, para isso, se ofereçam condições materiais.  Na verdade, essas são sociedades 
pré-contrato,“cujo nível de conflito e violência de toda sorte é consideravelmente elevado.” 
21 E acrescenta: 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.” 22 
   
  Os fatos acima referidos ilustram uma síntese abstrata: 
 
   Embora não seja função do Direito constitucional reforçar as relações 
vigentes de poder, há Constituições que, reproduzindo a “constituição real”, prestam-se a 
reforçá-la, legitimando o poder hegemônico. Nesses casos, a Constituição formal (CF) é 
criatura da constituição real (cr). Seu aparente mérito – a realização do ideal consistente na 
coincidência entre CF e cr – decorre de sua predisposição conservadora, da satisfação com 
o “status quo”, da falta do desejo ou da necessidade de mudar. Se for seu objetivo, todavia, 
alterar a realidade, há de pagar não pequeno preço: não basta redigir disposições que 
promovem mudanças, sem a correspondente mobilização de energias e garantias.  
 

                                                 
20  Eis uma síntese sobre a súmula vinculante: “A súmula vinculante criada pela EC ° 45/2004 vai além dos 
assentos, e coloca-se acima da lei. Primeiro, porque é próprio da lei ser interpretada, mas é da natureza 
pervertida da súmula proibir a própria interpretação; segundo porque a lei pode ser mudada ou revogada 
por outra lei, mas a súmula não. O poder legislativo poderá sem dúvida disciplinar de modo diferente a 
matéria objeto de uma súmula, mas só o Supremo Tribunal Federal poderá revê-la, ou dizer que ficou 
prejudicada com a nova disciplina normativa.”  (Sérgio Sérvulo da Cunha, A arcaica súmula vinculante, in 
Sérgio Rabello Tamm Renault e Pierpaolo Bottini, Reforma do judiciário, São Paulo, Saraiva, 2005). 
21  Wanderley Guilherme dos Santos, Décadas de espanto e uma apologia democrática (Rio de Janeiro,  
Rocco, 1998, pp.184 e 185).   
22 Wanderley Guilherme dos Santos, ib., p.186. 
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   A Constituição não pode violentar a realidade. A observância do princípio  
da funcionalidade é selo da sua efetividade. Quando se trata do sistema jurídico, a 
funcionalidade é princípio fundante, que se desdobra a partir do conceito de Direito, e que 
por isso se encontra não apenas em Direito constitucional. Esse princípio pode ser assim 
enunciado: o funcionamento do sistema exige a manutenção do equilíbrio nas relações entre 
os seus elementos. De modo que, à parte a que pretenda rompê-lo, é correta, no sistema do 
Direito, a intervenção atenta ao equilíbrio entre os seus elementos e às suas relações de 
interdependência.  
 
   A arte da Constituição é ser menos uma couraça, menos uma veste, e mais 
uma pele para a nação; a couraça e a veste fazem-se de uma só vez, de fora para dentro; a 
pele se faz todos os dias, de dentro para fora.  
 
   Existem relações de ecologia humana e de organização social que põem 
limites ao voluntarismo constituinte. Assim como há relações funcionais internas no 
sistema da Constituição (CF) e na estrutura da sociedade (cr), também existem relações 
funcionais entre CF e cr.  
     
   São estas, portanto, suas alternativas:  
     
   a) a CF reproduz a cr, servindo à sua legitimação; nesse caso são diminutas 
as possibilidades de ruptura da CF, se ela contém mecanismos adaptativos às mudanças da 
cr (como acontece, por exemplo, no sistema do “common law”);  
      
   b) os elementos de idealidade da CF provocam mudanças que sancionam as 
aspirações das forças dominantes; também são diminutas, nesse caso, as possibilidades de 
ruptura da CF; 
     
   c) os elementos de idealidade da CF, ainda que contrários ao metabolismo 
social, conseguem ser por ele absorvidos; faz-se portanto a mudança sem receio de ruptura; 
      
   d) a CF exige dos sistemas cultural, administrativo, político e econômico, 
mais do que eles podem ou estão dispostos a dar. Nesse caso ela não se efetiva, e aumenta o 
risco de ruptura. 23 
 
 
7.   Não faço praça de pessimismo, digo o que me parece real. Este artigo pode 
ser encerrado com algumas considerações sobre as perspectivas de alteração do atual 
contexto.  
 
   Desfizeram-se algumas propostas de convocação de uma nova constituinte,  
levantadas possivelmente quando o PT representava uma ameaça. E podemos dizer, como 
fez em 2000 o manifesto de lançamento da Associação Brasileira dos Constitucionalistas 
Democratas: “(entendemos) que uma Constituição é, antes de tudo, um instrumento de 

                                                 
23 Veja-se de Carlos Ayres Britto o artigo intitulado A Constituição e os limites de sua reforma (RLAEC 
1/225). 
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defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, e que a Constituição de 1988 contém 
todos os meios necessários à governabilidade num regime de democracia social, e oferece 
condições para o combate à fome e à miséria com melhor distribuição de renda e justiça 
social.....”. 
 
   Às forças dominantes interessa a vigente forma de acomodação. E se as 
coisas forem como parecem, tudo indica que venham a ser adotados, em futuro próximo, 
aqueles freios já assumidos pela maioria dos países desenvolvidos, os quais, não obstante 
aprofundando a crise da democracia representativa, concorrem para a manutenção do 
“status quo”: o voto distrital, a cláusula de barreira, o parlamentarismo;  e não o que vem  
em sentido contrário: o financiamento público eleitoral, a desterritorialização da 
representação política, a democracia intrapartidária. 
      
   Se a política e o Direito constitucional fossem cíclicos como a economia, 
estaríamos agora acalentando a esperança, para breve, de mudanças positivas. Os ciclos 
políticos, porém, parecem mais longos. Por outro lado, considerando-se os antecedentes 
latino-americanos, talvez seja este um ciclo positivo, com a liberdade partidária, a 
realização de eleições, a rotatividade no poder, a estabilidade das instituições.  
 
   Nada se faz, no futuro, que não esteja contido passado. Cito um grande autor 
a quem repugnavam a mediocridade geral e a baixeza dos fins em que se costumavam 
empenhar as pessoas, e por isso adquiriu “uma grande indiferença, que beirava o desprezo, 
pelo progresso das instituições populares”.  Esse autor era Austin, na descrição de Stuart 
Mill. Também este não tinha em grande conta o povo e as instituições inglesas, a que fez 
muitas críticas em sua autobiografia. Não obstante, no  amadurecimento das instituições 
britânicas viriam a se espelhar todas as democracias modernas. Talvez seja, o nosso fado, 
suportar as injustiças do presente, e esperar com paciência que chegue, afinal, o dia da 
regeneração. 
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