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1.O tema desta exposição 

 

 

     

    No léxico do Direito positivo brasileiro não estão 

dicionarizadas as locuções “dissidência civil” e “organização não 

governamental”.    

 

    “Organização Não Governamental” foi o nome 

utilizado, pela ONU (v.art. 71 da Carta de São Francisco) para designar, no 

plano internacional, agências que não representavam Estados nacionais.  A 

denominação difundiu-se e popularizou-se. 

     

    A partir daí, no Direito interno de alguns países, foi-se 

abrindo espaço para associações civis com fins públicos. Descobriu-se que 

a estatalização não é a única forma de representação da sociedade, ou de 

ativação dos interesses públicos. Com isso, o governo deixa de deter o 

monopólio da coisa pública, ou da defesa e representação do interesse 

coletivo.  Em muitos casos, aliás, entrega-se a outras entidades ou 

instituições, ou mesmo ao cidadão – como acontece na ação popular – a 

representação do interesse público, para agirem contra autoridades ou 

órgãos do governo.  

 

    A sociedade plural se organiza pluralisticamente, e são 

inúmeras as formas e tipos de organizações não-governamentais postas a 

serviço do interesse comum, como, por exemplo, igrejas, entidades 

filantrópicas, partidos políticos, sindicatos, corporações profissionais, 

coletividades diversas.   

 

    Se tomarmos o que há de mais assemelhado a ONGs no 

Direito interno brasileiro – associações civis dedicadas à defesa de 

interesses públicos – vemos que lhes é reconhecida participação processual 

na lei da ação civil pública. Logo, para esgotamento do meu tema, teria 

bastado a palestra do dr. Nelson Nery Jr., ontem proferida.        

     

      



 

2.A abordagem desse tema 

 

 

 

    O que se espera de mim, ou a colaboração que posso 

dar, talvez seja encaixar esse tema na moldura constitucional. 

 

    No passado, sendo monolíticos os governos e as 

sociedades, era impensável o pluralismo; pluralismo étnico, pluralismo 

religioso, pluralismo cultural, pluralismo político. 

 

   O comportamento divergente só deixa de ser 

considerado transgressor onde existe lugar para a divergência, seja ela 

manifestada como direito de resistência, direito de oposição, ou a simples 

dissidência civil.   

 

    Em nossa tradição política autoritária sempre foi nulo o 

espaço para a dissidência; a regra prevalecente na política, ao menos até a 

década de (19)30, era ou tudo ou nada. Quando se apresenta a necessidade 

de uma profunda transformação social, Getúlio Vargas, com sua política 

corporativa, cria aquilo que, dali para a frente, prevalecerá como o modelo 

para as dissidências, atuais ou potenciais: sua absorção no clientelismo 

estatal. Talvez fosse essa a única solução possível – um sistema de 

acomodações compensatórias – num país em que a realidade estatal 

sempre foi maior e mais visível do que a realidade social.  

 

    Trabalhadores e empregadores são acomodados em 

sindicatos; categorias profissionais representativas da classe média, tais 

como advogados, médicos e engenheiros, são legalmente acomodados nos 

respectivos conselhos (a Ordem dos Advogados do Brasil, os conselhos de 

medicina, de engenharia e de arquitetura, etc.), criados por lei.  

 

 

 

      

3. A moldura constitucional 

 

        

 

   Para encaixar esse tema na moldura constitucional, utilizo três 

réguas: 

 



a) a régua que chamo “inefetividade”; 

 

b) a régua que chamo “dialética constitucional”. 

 

c) a régua (teórica, e não estritamente constitucional), 

que chamo “insubordinabilidade”.     

 

 

 

    - Efetividade é a coincidência entre o Direito que está na 

lei e o Direito que se realiza como fato concreto da vida.     

 

    A inefetividade do ordenamento jurídico diz-se 

programada quando, acima dele, há poder superior que o inibe.  É o que 

acontece com as chamadas “Constituições de vitrine”. É também o que 

acontecia no Brasil durante o regime de 1964; a Ordenação militar de 

1967-1969, promulgada à guisa de Constituição pelos ministros da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, grafava em seu art. 1º, § 1º: “Todo 

o poder emana do povo, e em seu nome será exercido”; mas acima dessa 

disposição estavam os atos institucionais, e acima dos atos institucionais 

estava o arbítrio castrense.  

     

    É tênue o limite entre a inefetividade programada e a 

inefetividade vegetativa.  Esta não corresponde a um propósito explícito do 

regime, mas à sua deficiência, aos seus vícios; prevalecem a omissão 

constitucional e a denegação de justiça, e a lei não consegue passar dos 

textos para os fatos.  O descompasso social, a falta de vontade política, os 

compromissos partidários e de classe, os entraves burocráticos, as 

diferenças de fortuna, a influência do dinheiro e do prestígio, somados a 

outros fatores materiais e políticos, não permitem que a lei seja pronta e 

uniformemente aplicada. 

 

     Os operadores do Direito e a doutrina contribuem para 

esse descompasso, na medida em que imaginam descrever a realidade a 

partir das normas jurídicas, e não a partir das relações de poder tais como 

existem concretamente.    

     

     

 

    - Designo 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. 

 

    Os conflitos que ameaçam a identidade da Constituição 

e sua efetividade podem ser visualizados sob duas perspectivas: uma que 

talvez possamos designar como perspectiva moral (em que a Constituição 

figura como parte do superego coletivo), e a segunda que talvez possamos 

designar como perspectiva política (em que sobreleva a técnica 

constitucional como uma técnica de equilíbrio entre contrários). 

     

    Dependendo da seriedade do pacto constitucional, 

depois de promulgada a Constituição pode surgir uma tensão entre o 

esforço para mantê-la e as tentativas de subvertê-la.  

 

     O Estado democrático de Direito sabe que os conflitos 

fazem parte da vida. Busca portanto, discriminados os que devem ser 

reprimidos, circunscrevê-los ou absorvê-los. Não só na engenharia e 

arquitetura, mas também em Direito constitucional deve-se estudar a 

resistência dos materiais.   

     

    A Constituição não pode violentar a realidade. A 

observância do princípio da funcionalidade é garantia 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.   

 

 

     - O princípio da insubordinabilidade assim pode ser 

enunciado: só é jurídica a regra que implica sua própria transgressão. Isto 

significa que toda regra jurídica apresenta a seu destinatário a alternativa de 

observá-la ou de desobedecê-la, sujeitando-se, nesse último caso, à 

respectiva sanção.  

 

    Por isso as sanções jurídicas são proporcionadas, e não 

podem ser tão radicais que inibam essa capacidade de escolha. É o 

princípio de insubordinabilidade que veda as penas perpétuas, a pena de 



morte, as multas confiscatórias, ou tudo aquilo que priva, o homem, de sua 

primordial dignidade. 
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4. A Constituição de 1988 

 

 

 

    Foi extremamente singular o processo constituinte de 

1987-1988. Embora se tratasse de um Congresso Constituinte, e não de 

uma verdadeira Assembleia Constituinte, embora fosse majoritária a 

representação conservadora, nele acabaram prevalecendo as aspirações 

populares. 

 

    Destacavam-se nessa Constituição – que ao promulgá-la 

o presidente da Constituinte, Ulysses Guimarães, chamou de “Constituição 

cidadã” – os direitos sociais e coletivos, bem como um novo sistema para o 

controle de constitucionalidade, que incluía o assim chamado controle 

concentrado de constitucionalidade (o controle de constitucionalidade da 

lei em tese), cujo principal instrumento é a ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI). 
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1
 O princípio da insubordinabilidade mostra que não é absoluta a obrigação de obedecer 

à lei, e que a coercibilidade estatal encontra limites na liberdade da pessoa humana, 

como primeiro se verificou na doutrina do Direito penal (v. Nilo Batista, Introdução 

crítica ao Direito penal brasileiro, Rio de Janeiro, Revan, 4
a
. ed., 1999, p. 108), e se 

intuiu tanto na sociologia jurídica (Jean Carbonnier, Sociologie juridique, cit. cf. 

tradução de Diogo Leite Campos: Sociologia jurídica, Coimbra, Almedina, 1979, pp. 

198-199) quanto na filosofia do Direito (Eduardo Garcia Maynez: Filosofia del 

Derecho, México, Porrúa, 1989, pp. 43-44; Ética, México, Porrúa, 1989, p. 21), Jürgen 

Habermas (Die Einbeziehung des Anderen – Studien zur politischen Theorie, na edição 

brasileira A inclusão do outro – estudos de teoria política, São Paulo, Loyola, 2002, 

p. 287); e Joseph Raz (Autoridad y consentimiento, in El lenguaje del Derecho, 

Eugenio Bulygin et alii, Buenos Aires, Abeledo Perrot, s/d, pp. 391-424). 
2
 Antes de 1988, no ordenamento jurídico brasileiro havia apenas o controle difuso de 

constitucionalidade, que se faz incidentalmente no curso de ações movidas para a defesa 

de direitos subjetivos. A Constituição de 1988 previu o cabimento de ações para o 

controle de constitucionalidade da lei em tese (controle concentrado), como acontece 

com a “ação direta de inconstitucionalidade” (art. 103), para a qual são legitimados: o 

presidente da República, as Mesas do Senado, da Câmara dos Deputados, de 

assembleias legislativas estaduais e da Câmara legislativa do Distrito Federal, os 

governadores de Estados e do Distrito Federal, o procurador geral da República, o 

Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso 

Nacional, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional.    



    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 um exemplar da Constituição de 

1988, em sua primeira edição oficial: igual àquele exibido por Ulysses 

Guimarães ao chamá-la de Constituição cidadã. A seu lado, um exemplar 

onde se contém o texto constitucional vigente, que incorpora as mais de 60 

emendas editadas até o momento em que escrevo. São, esses, dois textos 

substancialmente distintos.  

 

      

 

     

 

5. O período pós-constituinte 

 

 

    A reforma da Constituição teve início no dia 6 de 

outubro de 1988, 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 que limitava a estipulação de juros ao 

máximo de 12% ao ano (o § 3° do art. 192). Na mesma data, e com o 

mesmo objetivo, expediu-se a circular n° 1.365, do Banco Central, que 

manteve a vigência, nessa matéria, das disposições legais anteriores à 

Constituição de 1988.  

    

    A desqualificação da Constituição como inepta 
3
 

prosseguiu então, confiante na sua mudança seja mediante o plebiscito 

                                                 
3
 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 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 



previsto para setembro de 1993 e antecipado para abril, seja mediante o 

processo de sua revisão, que teria início em outubro do mesmo ano.  

 

     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. Concorreram para isso as mobilizações contra o “emendão” 

proposto pelo presidente Collor, e as ocorridas 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, essa emenda criou a 

assim chamada “ação declaratória de constitucionalidade”. Essa foi ofensa 

grave à lei magna; sob o ponto de 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.  

 

    O fato é que, desde 1988, já tivemos na verdade três 

Constituições, e não uma como normalmente se acredita: a primeira a 

promulgada em outubro daquele ano; a segunda, a que resultou das 

inúmeras emendas que aquela sofreu, principalmente no governo Fernando 

Henrique Cardoso; 
4
 e a terceira a Constituição sintética que o Supremo 

Tribunal Federal, a partir da “repercussão geral” substituiu à Constituição 

analítica originária.       

     

    O governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

proclamou a morte da política getulista, e adotou uma estratégia de 

repressão judicial a todo movimento grevista. Essa estratégia constituía 

basicamente na imposição judicial de multas confiscatórias aos sindicatos 

                                                                                                                                               

cegamente o Direito Constitucional num momento em que ele é o pior da sua história.” 

(ib., p. 32). 
4
 Nos oito anos do governo Fernando Henrique foram promulgadas 35 emendas 

constitucionais. 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). 

 



dos grevistas, de modo a impossibilitar sua existência (com o que se feria o 

princípio da insubordinabilidade). 

     

    Esse mesmo governo, entretanto, adotou o modelo da 

“acomodação compensatória” quanto às reivindicações potencialmente 

dissidentes do assim chamado “terceiro setor”. Quando no Brasil surgiram 

as primeiras ações das entidades internacionais conhecidas como ONGs – 

dedicadas principalmente à defesa do meio ambiente – o governo, com a lei 

9.790, de 1999, criou as “organizações da sociedade civil de interesse 

público” (OSCIPs). A maioria das ONGs está fora do tratamento jurídico 

que é dado às OSCIPs (conforme dados do Ministério da Justiça, de 

14.11.2002, apenas 1.271 ONGs achavam-se qualificadas como OSCIPs). 

 

    Quanto ao modo como vêm funcionando essas OSCIPs, 

estreitamente atreladas à burocracia estatal, releva essa notícia publicada no 

jornal Valor Econômico, no dia 8.11.2011: “Soma mais de R$51 bilhões o 

total de recursos repassados de 1999 até agora às ONGs e OSCIPs. Há um 

estoque de 91.604 convênios realizados entre essas instituições e o poder 

executivo federal e a grande maioria jamais prestou qualquer conta dos 

recursos recebidos”.  

 

    Encerro esta exposição com uma ligeira apreciação 

sobre o papel desempenhado, pelo Supremo Tribunal Federal, na redação 

da “terceira Constituição de 1988”. Não me refiro, aqui, à sua 

jurisprudência extremamente restritiva quanto ao controle de 

constitucionalidade, mas principalmente aos efeitos da “repercussão geral”. 
5
 

 

    Se quisermos uma explicação para o fato de que a 

Constituição de 1988 tenha sido analítica, e não sintética, aponto a 

desconfiança, do povo, nos poderes constituídos; desconfiança, aliás, 

perfeitamente justificada, agora, com as alterações – em grande parte 

inconstitucionais, a meu ver – introduzidas pelos poderes constituídos 

(executivo, legislativo e judiciário) no texto original da Constituição de 

1988. 
6
 

                                                 

 

 
6
 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.  Normas de sobredireito constitucional 

materializam a concepção do constituinte sobre a identidade da Constituição, e não 

podem ser alteradas sem que ocorra ruptura constitucional. 
 



    À primeira vista, o novo protagonismo do STF 

representa a assunção de uma independência de que essa Corte, e o poder 

judiciário como um todo, jamais haviam gozado na história brasileira. 

Proponho entretanto uma releitura desses fatos. Sabemos que 90% dos 

processos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal envolvem interesses 

do poder público (União, Estados, Municípios). A introdução da 

“repercussão geral” transforma a Constituição, de analítica, em sintética. 

Essa verdadeira cirurgia na prática reduz o texto da Constituição e suprime 

o controle de constitucionalidade quanto a grande parte dele; vem assim ao 

encontro, não apenas da principal crítica conservadora à Constituição de 

1988, mas também da “indústria da inconstitucionalidade” praticada 

principalmente pelo governo.  

 

     


