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I. O SENTIDO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

1. A Cons ti tuiç ão de 1988 ins ti tuiu uma no va idéia de Di rei to e uma no -
va con cepç ão de Esta do (o Esta do de mo crá ti co de di rei to), que se fun da -
men tam em prin cí pios e va lo res que in cor po ram um com po nen te de
trans for maç ão da si tuaç ão exis ten te, que as eli tes não acei tam e re pu -
diam. Esse con teú do ideo ló gi co de trans for maç ões so ciais pro vo ca ata -
ques e crí ti cas que as su mi ram uma di mens ão po lí ti ca to tal, na me di da em 
que apa re ce co mo o re sul ta do da ne gaç ão pré via de to da a con cepç ão que 
lhe ser ve de fun da men to.

2. Mais de uma vez ten ho di to que a Cons ti tuiç ão de 1988 não é a
Cons ti tuiç ão ideal de nen hum gru po na cio nal. Mas o é ain da me nos pa ra
as cha ma das clas ses su pe rio res, que sa bem que a sua efi caz apli caç ão im -
por ta em re ti rar-lhes pri vi lé gios em be ne fí cio da po pu laç ão ex cluí da. Ela
mu da o ei xo do cons ti tu cio na lis mo bra si lei ro com ino vaç ões de re le van te 
im portância vol ta das pa ra a rea li zaç ão de uma de mo cra cia preo cu pa da
com o des ti no do po vo, pa ra tan to se ja cum pri da, apli ca da e rea li za da,
pois uma coi sa são as pro mes sas nor ma ti vas, ou tra a rea li da de.
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3. Aqui é que se si tua a quest ão. Até que pon to se tem rea li za do. Por
cer to que quin ze anos de uma Cons ti tuiç ão é tem po ra zoá vel pa ra o seu
jul ga men to e pa ra dizer se ela es tá ou não sen do efi caz, mor men te se le -
var mos em con ta que a his tó ria cons ti tu cio nal do País re ve la que nos sas
cons ti tuiç ões têm vi da cur ta e ge ral men te ator men ta da.

4. Fa to res de va ria da na tu re za, con tu do, in ter fe rem com a efi caz vigê -
ncia da Cons ti tuiç ão de 1988. Tal vez se pos sa di zer, co mo re su mo de tu -
do, que a sua par te vel ha em ba ra ça a apli caç ão da par te no va. Ela dei xou
pra ti ca men te in tac ta a es tru tu ra de po de res. Enfim não con cluiu a re for -
ma do Esta do. Esse as pec to me re ce al gu ma con si de raç ão, por que o exa -
me dos quin ze anos de vigê ncia da Cons ti tuiç ão de ve ter a fi na li da de de
sus ci tar re flex ões pa ra que in ter pre taç ão cons tru ti va lhe co rri ja os de fei -
tos e a aper fei çoem.

II. A ORGANIZAÇÃO DO PODER

5. Ela fal hou na or ga ni zaç ão do po der. Um dos arrai ga dos ele men tos
da cul tu ra po lí ti ca brasilei ra con sis te na pri ma zia do Po der Exe cu ti vo e
na tra di cio nal des con fian ça no Po der Le gis la ti vo. Lar ga ca ma da do po vo 
mais ca ren te aca len ta a cul tu ra pa ter na lis ta, que vem do co ro ne lis mo, e
es pe ra do Che fe do Po der Exe cu ti vo, em to dos os ní veis de go ver no, a
so luç ão de seus pro ble mas e di fi cul da des pes soais. Daí de co rre um pre si -
den cia lis mo mo nár qui co e per so na lis ta, que, não ra ro, ten de a go ver nar
por ci ma dos de mais Po de res. Esse cen tra lis mo pre si den cial as su miu
feiç ões exa cer ba das no re gi me mi li tar, em de tri men to de um equi lí brio
mais efi caz com os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.1

6. Aspá sia Ca mar go lem bra que, du ran te o re gi me mi li tar, a tendência
crôni ca, já se cu lar, do neo-pa tri mo nia lis mo não só coe xis tiu pa ci fi ca -
men te com o clien te lis mo mas até

...exa cer bou-se, ten do em vis ta a de cis ão es tra té gi ca de man ter o Con gres -
so ino pe ran te, mas em fun cio na men to, ao la do de um Po der Exe cu ti vo
(com ex ceç ões das pre fei tu ras me no res) no mea do pe lo po der mi li tar. Sen -
do o Con gres so a úni ca are na com pe ti ti va e, além do mais, vi tal pa ra ga -
ran tir le gi ti mi da de for mal a cer tas de cis ões po lí ti cas de cun ho au to ri tá rio,
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a tendência na tu ral foi a de ne go ciar, man ter e até exa cer bar a me diaç ão
clien te lís ti ca da clas se po lí ti ca, fa vo re cen do o flu xo de dis tri buiç ão de be -
nes ses em fa vor de eli tes re gio nais in fluen tes atra vés do aces so fá cil à
con tra taç ão pa ra pos tos pú bli cos.2

7. Essa foi a situação que a Constituinte encontrou. Desde logo,
conscientizou-se de que uma de suas tarefas importantes seria reformar o
sistema de poder. Ninguém se iludia, pretendendo instituir um Executivo
fraco. Se não se estava construindo um “Estado mínimo”, segundo o
figurino lib eral, mas se da Constituição sairia um Estado forte, por certo que 
um tal Estado requereria um Executivo forte, embora sujeito a freios que o
contivessem nos limites da legalidade constitucional. Não se aceitou a
posição de que o Estado forte seja incompatível com a modernidade; an tes
compreendeu-se que a modernização brasileira não prescinde do Estado. O
equilíbrio de poderes não estará no enfraquecimento do Executivo, retirando 
dele o que só a ele deve corresponder. Estará no aparelhamento do
Legislativo para o exercício de suas funções com eficiência e presteza.

8. Já se sa be a es ta al tu ra que a Cons ti tuiç ão de 1988 não con se guiu
rea li zar o equi lí brio de po de res, por que a he ge mo nia do Po der Exe cu ti vo 
é no tó ria. É cer to que o Po der Le gis la ti vo foi pres ti gia do pe lo no vo tex to 
cons ti tu cio nal. De fa to, o Con gres so Na cio nal foi sen do plas ma do, du -
ran te o pro ces so cons ti tuin te, pa ra exer cer as funç ões de Par la men to num 
sis te ma par la men ta ris ta de go ver no, que tam bém foi sen do cons truí do
du ran te a ela bo raç ão cons ti tu cio nal. No fi nal, con tu do, por di ver sos ti pos 
de press ão do Pre si den te da Re pú bli ca e de Go ver na do res de Esta do, foi
apro va da uma emen da pre si den cia lis ta, mal adap ta da ao tex to já apro va -
do, sem os ajus ta men tos ne ces sá rios, pe lo que cer tos ins tru men tos, acei -
tá veis e con ve nien tes num sis te ma par la men ta ris ta, aca ba ram per du ran -
do, de sor te a dar ao Exe cu ti vo pre si den cia lis ta mais po de res. O exem plo 
ca rac te rís ti co dis so se tem nas fa mi ge ra das medidas provisórias.

III. O SISTEMA REPRESENTATIVO

9. Re fli ta mos um pou co so bre o fun cio na men to do Po der Le gis la ti vo.
Pa ra tan to é ne ces sá rio di zer al go so bre a quest ão da re pre sen taç ão no
Bra sil. O du plo cen tra lis mo do re gi me mi li tar ge rou dis torç ões no fun -
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cio na men to do Con gres so Na cio nal. Por um la do, o Po der Exe cu ti vo
cen tra li za va a for mu laç ão e as de cis ões da po lí ti ca na cio nal. O Con gres -
so Na cio nal foi pos to à mar gem des se pro ces so. De ou tro la do, o cen tra -
lis mo fi nan cei ros da Uni ão, em de tri men to de Esta dos e Mu ni cí pios,
cria va uma de pendência econô mi co-fi nan cei ra des tes àque la.

10. A con se qüên cia dis so, co mo ob ser vou cer ta vez Nel son Jo bim, é
que Esta dos e Mu ni cí pios se de ram con ta de que não ha via ne ces si da de
de man dar pa ra o Con gres so Na cio nal for mu la do res de po lí ti ca na cio nal.
Não ha via ne ces si da de al gu ma de se ter lá gen te que pu des se ter vis ão
na cio nal. Pre ci sa vam ter lá gen te com pe ten te pa ra ne go ciar com Mi nis -
tros de Esta do as trans ferê ncias de re cur sos pa ra seus Esta dos e Mu ni cí -
pios, que foi a ba se do mo de lo. A par tir daí, mo de lou-se o par la men tar
de re pre sen taç ão fe de ral co mo agen te de in te res ses re gio nais e is to era
con diç ão de sua ree leiç ão. O im por tan te era con se guir din hei ro pa ra a
cons truç ão de pon tes, de es tá dio de fu te bol, pa ra as fal ta men to de es tra da, 
não a for mu laç ão de po lí ti ca na cio nal, de in te res se ge ral. Se ele não tin ha 
es se per fil, não se ree le ge ria, por que não con ta ria com o apoio do Go ver -
na dor e de Pre fei tos. O âmbi to e o uni ver so de tra bal ho do par la men tar
não eram o ple ná rio do Con gres so Na cio nal, mas a an te-sa la dos Mi nis -
té rios: é ali que ele de sem pen ha va a funç ão pa ra a qual foi elei to: agen -
ciar in te res ses re gio nais. Assim, co mo o par la men tar não es ta va no ple -
ná rio, tor nou-se ne ces sá rio criar um me ca nis mo que pos si bi li tas se o
fun cio na men to das Ca sas do Con gres so. Daí o vo to de li de ran ça, mo do
de de cis ão em que os lí de res par ti dá rios de ci dem por suas ban ca das, co -
mo se es tas es ti ves sem pre sen tes e vo tan do. A fal ta de quo rum, pa ra vo -
taç ão da ma té ria, tão cri ti ca da pe la im pren sa, de co rre des se fenô me no.3

11. A Cons ti tuiç ão de 1988 mo di fi cou es se pa no ra ma, por que ele vou o
Con gres so Na cio nal à con diç ão de par tí ci pe re le van te do pro ces so de to -
ma da de de cis ões na cio nais, es pe cial men te por que fo ra mo de la do pa ra o
exer cí cio das funç ões de Par la men to num sis te ma par la men ta ris tas. Por
ou tro la do, a no va dis cri mi naç ão de ren das tri bu tá rias en tre as uni da des fe -
de ra ti vas for ta le ceu as fi nan ças es ta duais e mu ni ci pais, o que não mais se -
ria ne ces sá rio ne go ciaç ão par la men tar de trans ferê ncia de re cur sos. Não é
cer to, con tu do, que is so, por si, im por te em rom per com a cul tu ra po lí ti ca
de re pre sen taç ão re gio na li za da, que, em bo ra exa cer ba da no re gi me mi li tar, 
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tem raí zes mais re mo tas. Mas o Con gres so, após a Cons ti tuiç ão, não as su -
miu o pa pel que ela lhe re ser vou, es pe cial men te por que a má qua li da de da
re pre sen taç ão ge ra da no re gi me mi li tar per du ra. Por is so, o Po der Le gis la -
ti vo con ti nua sus ce tí vel ao po der cen tra li za dor do Pre si den te da Re pú bli ca, 
co mo te mos vis to com o de sen vol vi men to de um pro ces so de re for mas
cons ti tu cio nais, do mi na das por ele, nu ma con cepç ão es tran ha que bus ca
sub or di nar o sis te ma cons ti tu cio nal a ser vi ço do de ten tor do Po der. Assim, 
ca da Pre si den te aca ba rá que ren do mu dar a Cons ti tuiç ão ao seu ta lan te, sob 
a sua ve acei taç ão de um Con gres so dó cil. O sis te ma de ne go ciaç ão se
trans for mou em sis te ma de co rrupç ão. Ver da de que as ins ti tuiç ões de mo -
crá ti cas a vêm com ba ten do com de nún cias, in ves ti gaç ões e in qué ri tos. E é
aí que se re ve la a im portância das ins ti tuiç ões par la men ta res, com to dos os 
seus de fei tos: as se gu rar o de ba te, a crí ti ca, a de nún cia, a in ves ti gaç ão que
pro pi ciam o aper fei çoa men to das prá ti cas po lí ti cas.

Na verdade, o Congresso mantém uma estrutura e um modo de ser
arcaicos, plasmados ainda no século XIX, em sintonia com o Estado lib -
eral, para o exercício de funções puramente formais. Não renovou suas
práticas para o exercício das funções de um Estado moderno, atuante e
dinâmico. Por isso não tem respondido à exigências de uma Constituição 
voltada para o fu turo.

IV. O SISTEMA ELEITORAL

12. Aí en tra a quest ão do sis te ma elei to ral. So bre is so, cum pre ob ser -
var que a Cons ti tuiç ão man te ve o sis te ma elei to ral de re pre sen taç ão pro -
por cio nal (art. 45), que, na ex pe riên cia bra si lei ra, tem ti do um efei to pe -
cu liar, di ver so da sua ca rac te rís ti ca de sis te ma que bus ca a re pre sen taç ão
de to das as co rren tes de opi ni ão. O sis te ma tem ti do um efei to cor po ra ti -
vo, que dis tor ce in tei ra men te sua fi na li da de. Assim é que cor po raç ões re -
li gio sas, pro fis sio nais, cul tu rais ou de de fe sa de in te res ses es pe cí fi cos fa -
zem ins cre ver, nos vá rios par ti dos po lí ti cos, can di da tos com pro me ti dos
com seus in te res ses, e lu tam por sua eleiç ão, em de tri men to da re pre sen -
taç ão par ti dá ria de in te res ses da co le ti vi da de co mo um to do.4 A pro pó si -
to, Luís Vir gí lio Afon so da Sil va ob ser va com in tei ra pro prie da de:
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A fra gi li da de de nos so qua dro par ti dá rio pro vo ca ou tro fenô me no ca -
da vez mais co rri quei ro em nos sa re pre sen taç ão po lí ti ca. Já vi mos aci ma
que a re pre sen taç ão po lí ti ca de ve ser uma re pre sen taç ão par ti dá ria, co mo 
a pró pria Cons ti tuiç ão pre cei tua (art. 14, §3, V). Mas a ine xistência de
uma coes ão par ti dá ria aca bou ge ran do uma coes ão su pra par ti dá ria de ca -
rá ter cor po ra ti vo. Não é di fí cil per ce ber uma ní ti da tendência à for maç ão 
de ban ca das, com pos tas por de pu ta dos de di ver sos par ti dos, com o in tui -
to de de fen der opi ni ões de seu gru po pro fis sio nal ou re li gio so. E is so não 
é uma tendência aco ber ta da, pois os pró prios mem bros des sa no va mo da -
li da de de ban ca da parlamentar não vêem problemas em se identificar
como membros de bancada evangélica, de bancada ruralista etc.

É pre ci so dei xar cla ro que o que aqui se apon ta co mo pro ble ma não é a sim -
ples existência de de pu ta dos oriun dos de di ver sos se to res da so cie da de e
que, por is so, ten dam, em vá rias cir cunstâncias, a vo tar em fa vor de sua
clas se. Isso é nor mal. O pro ble ma re si de no in cen ti vo à con so li daç ão de
gru pos de de pu ta dos que, in de pen den te dos par ti dos a que per ten çam e,
con se quen te men te, do pro gra ma par ti dá rio que de ve riam de fen der, pau tam 
suas de cis ões ape nas e tão so men te por prin cí pios cor po ra ti vos, o que co -
la bo ra ain da mais pa ra per pe tuar o caó ti co qua dro par la men tar bra si lei ro.5

13. Quer di zer, o sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal es tá as su min -
do, ca da vez mais en tre nós, as ca rac te rís ti cas de uma re pre sen taç ão de
in te res se, de feiç ão cor po ra ti va. Por es sas e ou tras raz ões, é que se es pe -
ra va que um pro ces so de mu dan ça cons ti tu cio nal co me ças se pe la re for -
ma po lí ti ca, em es pe cial por uma pro fun da re flex ão so bre o sis te ma re -
pre sen ta ti vo que in for ma nos sa de mo cra cia re pre sen ta ti va, por que os
des vios in di ca dos est ão trans for man do-a num re gi me de re pre sen taç ão
de in te res ses cor po ra ti vos. A mo der ni zaç ão do Esta do bra si lei ro pas sa
tam bém por aí. A tendência é a de ado tar o sis te ma dis tri tal mis to de ti po 
alem ão, mas co rre-se o ris co de se acu mu la rem ne le os de fei tos do sis te -
ma dis tri tal e dos sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal. O sis te ma dis -
tri tal pu ro afas ta os de fei tos apon ta dos aci ma, re du zi rá o vo lu me des pro -
po si ta do de can di da tos, por não pos si bi li tar a aven tu ra fá cil, mas tem os
seus pró prios de fei tos. Enfim, é ne ces sá rio em preen der um am plo de ba te
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so bre es sa quest ão cru cial pa ra a de mo cra cia e pa ra o fun cio na men to do
Esta do. Afas tar pu ra e sim ples men te o sis te ma de re pre sen taç ão pro por -
cio nal sig ni fi ca afas tar um ins tru men to im por tan te pa ra a con se cuç ão de
uma de mo cra cia so cial, por que es se sis te ma é o úni co que pos si bi li ta a
de mo cra ti zaç ão da re pre sen taç ão par la men tar, com a eleiç ão de re pre sen -
tan tes mais afi na dos com os in te res ses po pu la res. O que é pre ci so é co rri -
gir-lhe os de fei tos, in clu si ve a da des pro porç ão da re pre sen taç ão dos
Esta dos. Luís Vir gí lio Afon so da Sil va dá sua con tri buiç ão a es se de ba te, 
em ter mos que me re ce re flex ão pe lo que me per mi to trans cre ver aqui
suas con clus ões a res pei to. De pois de sin te ti zar os prin ci pais pro ble mas
cau sa dos pe las pe cu lia ri da des de nos so sis te ma, apre sen ta ele as so luç ões 
que en ten de apro pria das, quais se jam:

(a) adoç ão de lis tas blo quea das, com a or dem dos can di da tos pre via -
men te de fi ni da por vo taç ão na con venç ão par ti dá ria. (b) es ta be le ci men -
to de uma cir cuns criç ão na cio nal úni ca, pa ra que não ha ja mais so -
bre-re pre sen taç ão de al guns Esta dos às cus tas de ou tros; (c) ve daç ão
das co li gaç ões par ti dá rias.6

Há cer ta men te duas di fi cul da des a con si de rar na pro pos ta do au tor
ci ta do. Uma é que a adoç ão de lis tas blo quea das se gun do a or dem dos
can di da tos pre via men te de fi ni das por vo taç ão na con venç ão par ti dá ria,
pa ra ser co rre ta e de mo crá ti ca, re quer pro fun das trans for maç ões na es -
tru tu ra par ti dá ria; sa be-se que as con venç ões são órg ãos for ma dos por
de le ga dos es col hi dos um pou co de ci ma pa ra bai xo, na mais das ve zes
por in di caç ão irre fu tá vel de do nos de par ti do ou, no mí ni mo, por li de -
ran ças ex pres si vas que, por es se sis te ma, exer ce for te do mí nio so bre o
par ti do; tal vez se pos sa es col her os can di da tos não por vo taç ão das con -
venç ões, mas por vo taç ão de to dos os fi lia dos do par ti do e a or dem de
vo taç ão de fi ni ria a or dem dos can di da tos na lis ta; é cer to que, no sis te -
ma alem ão, em re laç ão à me ta de a ser elei ta pe lo sis te ma pro por cio nal,
se cos tu ma en ca be çar a lis ta com no mes de gran de ex press ão po lí ti ca,
exa ta men te pa ra pu xar a vo taç ão em fa vor dos can di da tos do par ti do.
Ou tra di fi cul da de é a re pre sen taç ão na cio nal úni ca, por que, além de sua 
com ple xi da de, da da a ex tens ão do te rri tó rio na cio nal e a de si gual da de
de con diç ões geo grá fi cas e de mo grá fi cas, há ain da o ris co de Esta dos
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mais po pu lo sos e mais ri cos do mi na rem a re pre sen taç ão par la men tar.
Se a re pre sen taç ão na cio nal po de ser uma idéia se du to ra, é ne ces sá rio
ve ri fi car co mo via bi li zá-la sem criar ou tros pro ble mas não me nos gra -
ves, so bre tu do por que po de ser ruim pa ra po pu laç ões mais po bres. Não
que ro fe char es se tó pi co sem lem brar pro pos ta que fiz no tra bal ho há
pou co ci ta do de sis te ma pro por cio nal de vo taç ão dis tri tal de que o es pa -
ço aqui não per mi te por me no res.

24. Que ro rea fir mar nes ta opor tu ni da de ma ni fes taç ão que fiz num vel -
ho tex to de 1980:

...o sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal é o úni co sis te ma elei to ral ca -
paz de ins tru men tar a for maç ão de um re gi me de mo crá ti co autê nti co em
opo siç ão a sis te mas oli gár qui cos do mi nan tes; a ex pe riên cia bra si lei ra dos
anos re cen tes de mons tra is so com veemê ncia im pres sio nan te, a pon to de
os teó ri cos do sis te ma de do mi naç ão vi gen te [ou se ja, do re gi me mi li tar]
fi ca rem aler ta dos e pas sa rem a pos tu lar a apli caç ão do sis te ma ma jo ri tá rio
por dis tri tos elei to rais, com o que se tor nar pos sí vel o con tro le a ní vel elei -
to ral da re pre sen taç ão par ti dá ria e, por tan to, da efe ti va re pre sen ta ti vi da de
dos par ti dos e, as sim, da par ti ci paç ão po pu lar, de ba se, no pro ces so po lí ti -

co e na or ga ni zaç ão do po der go ver na men tal.

De fa to, o sis te ma de re pre sen taç ão proporcional é que possibilitou a
sobrevivência das oposições concentradas no MDB e até a sua expansão. 
O sistema distrital não o possibilitaria.

25. No en tan to, o meu ape go ao sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal 
não ex clui min ha con vicç ão de que ele pre ci sa de pro fun da re for mu laç -
ão, pe la adoç ão, não de sis te ma es tran gei ro, mas da criaç ão de al go no vo, 
ca paz de man ter o sis te ma em sua essência com a eliminação dos seus
defeitos.

Há di ver sas pro pos tas no sen ti do da mu dan ça do sis te ma elei to ral.
26. Uma é a da re pre sen taç ão pro por cio nal a ní vel na cio nal, me dian -

te a for maç ão do quo cien te elei to ral pe la so ma do to tal dos vo tos ob ti dos 
nos di fe ren tes Esta dos, co mo prop õe Osny Duar te Pe rei ra:

Se os Par ti dos são na cio nais... pa ra que não fos se fal sea da e nem di mi nuí -
da a re pre sen ta ti vi da de de mo crá ti ca, co mo oco rre atual men te, a con ta gem
de vo tos re ce bi dos em di fe ren tes Esta dos, qual quer que fos se o seu nú me -
ro, de ve ria ser cre di ta da à le gen da na cio nal do Par ti do. O nú me ro de seus
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re pre sen tan tes con tar-se-ia pe lo to tal dos vo tos ob ti dos em to dos os Esta -

dos. Isto se ria real de mo cra cia.7

A pro pos ta de Vir gí lio Afon so da Sil va vai na mes ma di reç ão, nos ter -
mos se guin tes:

A pro pos ta a ser fei ta nes te tra bal ho é tam bém pou co or to do xa, por quan to
rom pe com a li gaç ão en tre cir cuns criç ão e uni da des fe de ra ti vas, mas além
dis so, apon ta fir me men te na di reç ão de uma pro por cio na li da de real. A so -
luç ão de fi ni ti va pa ra o pro ble ma do ma lap por tion ment é a de fi niç ão de to -
do o te rri tó rio na cio nal co mo ape nas uma cir cuns criç ão, a cha ma da cir -
cuns criç ão na cio nal úni ca, ado ta da nos Paí ses Bai xos e em Israel. É fo ra
de dú vi da que es se ti po de cir cuns criç ão é o que maior pro por cio na li da de
ga ran te, além de evi tar o gerr yman de ring.8

Se fos se ado ta do tal sis te ma, a sis te má ti ca da re pre sen taç ão pro por cio -
nal so fre ria aí pro fun da al te raç ão e um prin cí pio fe de ra ti vo —o da re pre -
sen taç ão por Esta do em funç ão da res pec ti va po pu laç ão— ce de ria lu gar
a uma con si de raç ão uni tá ria do território nacional para fins eleitorais.

27. Bas tan te di fe ren te, e tam bém di ver so do alem ão, é o sis te ma mis to 
pro pos to no Ante pro je to de Cons ti tuiç ão da Co miss ão Pro vi só ria de
Estu dos Cons ti tu cio nais (di ta Co miss ão Afon so Ari nos). Aí se diz no seu 
art.169 que o sis te ma elei to ral se rá mis to, ele gen do-se me ta de da re pre -
sen taç ão pe lo cri té rio  ma jo ri tá rio, em dis tri tos uni no mi nais, con co rren do 
um can di da to por par ti do, e me ta de atra vés de lis tas par ti dá rias. A so ma
dos vo tos ob ti dos, em to dos os dis tri tos, pe los can di da tos de ca da par ti do 
ser vi rá de ba se pa ra a dis tri buiç ão das ca dei ras, de mo do a as se gu rar,
quan do pos sí vel, a re pre sen taç ão pro por cio nal das le gen das. Os vo tos
que ca da par ti do ob ti ver, em ca da dis tri to por seu can di da to ma jo ri tá rio,
é que são so ma dos pa ra for mar o quo cien te elei to ral e o quo cien te par ti -
dá rio e as sim de sig nar os elei tos pe las lis tas par ti dá rias. Não fi cou ex -
pres so quem se ria con si de ra do elei to em ca da lis ta até com ple tar o quo -
cien te par ti dá rio. Re ser vou-se à lei com ple men tar de fi nir es se as pec to do 
sis te ma, mas pa re ce im plí ci to que de ver ão re pu tar-se elei tos os can di da -
tos clas si fi ca dos na lis ta par ti dá ria em fa ce da vo taç ão que ten ham ti do

A CONSTITUIÇÃO E A ESTRUTURA DE PODERES 655

7 Cf. Duar te Pe rei ra, Osny, Cons ti tuin te: Ante pro je to da Co miss ão Afon so Ari nos,
Bra sí lia, Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia, 1987, p. 40.

8 Cf. ob. cit., pp. 172 e 173.



dos fi lia dos pa ra sua ins criç ão ne la. De ve mos re con he cer que o sis te ma
eli mi na um gra ve in con ve nien te da re pre sen taç ão pro por cio nal, qual se ja 
a gue rra en tre co rre li gio ná rios na dispu ta pe los vo tos elei to rais. Bo lí var
La mou nier, que propôs o sis te ma, pon de rou, que, ao con trá rio, ele iria
fa zer com que to dos os can di da tos do mes mo par ti do tra bal has sem har -
mo ni ca men te no sen ti do da vi tó ria do can di da to pe lo cri té rio ma jo ri tá rio, 
por que, quan to mais votos obtivesse, mais eleitos faria na lista. Isso é
certo apenas em relação aos candidatos bem colocados na lista partidária, 
não, porém, quanto aos candidatos mal colocados nas listas, porque, por
não terem oportunidade de eleger-se, por certo, não se empenharíam na
luta eleitoral.

28. Ou tra pro pos ta que es tá em dis cuss ão é exa ta men te a do cha ma -
do vo to de le gen da ou vo to de lis ta. Há três for mas de lis tas par ti dá rias: 
a) lis ta aber ta, em que se per mi te ao elei tor reor de nar a or dem dos can di -
da tos, co mo lhe é fa cul ta do es col her di ver sos can di da tos; b) lis ta fe cha -
da e não-hie rar qui za da, que não con tém uma or dem de fi ni da de can di -
da tos e o elei tor po de vo tar num dos can di da tos de sua es col ha ou vo tar
ape nas na lis ta (vo to de le gen da); c) lis ta blo quea da e hie ra qui za da, é
uma lis ta fe cha da, com to dos os can di da tos do par ti do em uma or dem
pre via men te de fi ni da na con venç ão par ti dá ria; o elei tor não po de mo di fi -
cá-la, por meio de vo taç ão no mi nal, por que só lhe ca be vo tar na lis ta co -
mo um to do (vo to de le gen da), con si de ran do-se elei tos os can di da tos na
or dem es ta be le ci da até on de al can çar o quo cien te par ti dá rio.9 Esta é a
for ma que es tá em dis cuss ão no Con gres so Na cio nal. A quest ão é pre ci -
sa men te a da for maç ão da lis ta, que, no sis te ma vi gen te, é da com petê -
ncia das con venç ões par ti dá rias que ain da têm que res pei tar a re gra de
que os exer cen tes de man da tos ter ão lu gar re ser va do na lis ta. O sis te ma
só se ria de mo crá ti co se a lis ta e a or dem dos can di da tos ne la in se ri dos
de co rrem de eleiç ões dos fi lia dos ao par ti do, no mí ni mo. De mais, a cul -
tu ra po lí ti ca bra si lei ra é mui to no mi na lis ta, de mo do que não é fá cil o
elei tor se con for mar em vo tar em al go que, pa ra ele, se re ve la uma abs -
traç ão: a le gen da par ti dá ria. Se, além dis so, se ado tar, co mo tam bém se
prop õe, o vo to fa cul ta ti vo, por cer to que va mos ter enor me abs tenç ão,
pe la ausê ncia dos elei to res, o que se rá gra ve pre juí zo à re pre sen ta ti vi da -
de, por mais que o sis te ma pos sa for ta le cer os partidos políticos.
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V. VOTAÇÃO DISTRITAL E ELEIÇÃO PROPORCIONAL

29. Não me pa re ce que es sas pro pos tas se jam sa tis fa tó rias. Por is so,
vou me per mi tir apre sen tar pro pos ta di fe ren te, re to man do idéias de um
vel ho Pro je to de Edgar Cos ta (ent ão Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral), pa ra cons truir um sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal nos so,
ca paz de so lu cio nar os pro ble mas que o sis te ma vi gen te tem ge ra do, ob -
ser van do que o sis te ma aqui pro pos to po de ser implementado por lei,
sem necessidade de mudança constitucional.

Co mo se tra ta de re pre sen taç ão pro por cio nal, tal co mo pre vis to no art. 
45 da Cons ti tuiç ão, po de mos apro vei tar um de seus ele men tos que é o da 
apre sen taç ão de can di da tos em nú me ro su pe rior ao das ca dei ras a se rem
preen chi das. A re gra es tá no art. 10 da Lei 9.504/1997, se gun do o qual
ca da par ti do po de rá re gis trar can di da tos pa ra a Câma ra dos De pu ta dos,
Câma ra Le gis la ti va, Assem bléias Le gis la ti vas e Câma ra Mu ni ci pais, até
cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res a preen cher e, no ca so
de uni da de da fe de raç ão em que o nú me ro de lu ga res a preen cher for
abaixo de vinte, até o dobro dos lugares.

30. Di ga mos que ca da Esta do se ja di vi di do em tan tos dis tri tos quan to
for o tri plo de sua re pre sen taç ão na Câma ra dos De pu ta dos. Isso sig ni fi ca 
que va mos ter can di da tos em ca da par ti do na quan ti da de de três ve zes
mais ao nú me ro de lu ga res na Câma ra dos De pu ta dos. Esses mes mos dis -
tri tos ser ão usa dos pa ra a eleiç ão pa ra a Assem bléia Le gis la ti va do Esta -
do. Nos Esta dos cu ja re pre sen taç ão na Câma ra dos De pu ta dos se ja de até 
do ze re pre sen tan tes, tam bém o nú me ro de can di da tos co rres pon de rá ao
tri plo dos lu ga res a se rem preen chi dos na res pec ti va Assem bléia Le gis la -
ti va. Em ou tros, o núme ro se rá, no mí ni mo, mais que o do bro. Assim, a
re pre sen taç ão de São Pau lo, na Câma ra dos De pu ta dos, é de se ten ta lu ga -
res, se ten ta De pu ta dos; no sis te ma pro pos to, se rá, por tan to, di vi di do em
du zen tos e dez (210) dis tri tos, nos quais os can di da tos dos par ti dos dis -
pu tar ão os vo tos dos elei to res.

A ho mo ge nei da de dos dis tri tos nes te sis te ma tam bém é con ve nien te,
mas não é uma exigê ncia tão ri go ro sa co mo no sis te ma ma jo ri tá rio. O
maior nú me ro de dis tri tos fa vo re ce a bus ca da ho mo ge nei da de e ge ra
dis tri tos me no res que pro pi ciar ão eleiç ões me nos cus to sas, de mo do
que can di da tos me nos abo na dos pos sam con co rrer em igual da de de
con diç ões com os abo na dos.
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31, O sis te ma fun cio na rá do se guin te mo do: ca da par ti do po de rá apre -
sen tar um can di da to por dis tri to. Esses can di da tos vão dis pu tar os vo tos
dos elei to res do dis tri to, pa ra os res pec ti vos par ti dos. Po de-se tam bém
vo tar só na le gen da. Ter mi na da a eleiç ão, com pu ta dos os vo tos vá li dos,
pro ces sa-se tu do tal co mo es tá em vi gor pa ra a eleiç ão pro por cio nal. Ou
se ja, apu ram-se o nú me ro de vo tos vá li dos ob ti dos por to dos os par ti dos
nos dis tri tos, di vi de-os pe lo nú me ro de lu ga res a se rem preen chi dos, ob -
ten do-se as sim o quo cien te elei to ral. To mam-se, de pois, vo tos ob ti dos
por ca da par ti do, atra vés da vo taç ão dis tri tal, di vi de-os pe lo quo cien te
elei to ral pa ra se ter o quo cien te par ti dá rio de ca da par ti do, ou se ja, o nú -
me ro de can di da tos que ca da qual ele geu. Pa ra a dis tri buiç ão dos res tos,
usar-se-á a mes ma téc ni ca da maior mé dia pre vis ta no Có di go Elei to ral.

32. Fi ca o pro ble ma sé rio de quem se rá elei to por es te sis te ma. Há di -
ver sas so luç ões pos sí veis. Uma de la po de ser a for maç ão de lis ta par ti dá -
ria blo quea da e hie rar qui za da de tan tos can di da tos quan tos se jam os dis -
tri tos, de sor te que elei tos ser ão os pri mei ros can di da tos da lis ta até o
li mi te do quo cien te par ti dá rio. Mas es sa téc ni ca te rá uma di fi cul da de pra -
ti ca men te in su pe rá vel, qual se ja a de que os can di da tos em po siç ões des -
fa vo rá veis na lis ta não fa ze rem es for ço pa ra a cap taç ão de vo tos. Então,
é ne ces sá rio es tru tu rar um sis te ma que im por te em es ti mu lar os can di da -
tos de ca da par ti do a lu tar pa ra ob ter o maior nú me ro de vo tos pos sí vel
co mo se es ti ves se dis pu tan do eleiç ão num sis te ma dis tri tal ma jo ri tá rio. O 
sis te ma não é dis tri tal. Por tan to, o fa to de o can di da to ter a maio ria dos
vo tos do dis tri to só por si não lhe da rá a eleiç ão.

Então, co mo fa zer?
O ca min ho, en tre ou tros a ser mais bem pen sa do, po de ser es te. Ser ão

elei tos, em ca da par ti do, até al can çar o quo cien te par ti dá rio, os can di da -
tos que ti ve rem al can ça do as mel ho res pro porç ões de vo tos na vo taç ão
dis tri tal. Isso tem a van ta gem de es ti mu lar os can di da tos a lu tar bra va -
men te pa ra al can çar o mel hor re sul ta do pos sí vel na dispu ta com os can -
di da tos dos par ti dos ad ver sá rios, sem lu ta in tes ti na, sem dispu ta fe rren ha, 
co mo ho je, en tre candidatos do mesmo partido, em princípio sem efeitos
corporativos.

33. Enfim, não en con tra re mos sis te ma per fei to. Te re mos que bus car
com bi naç ões que reú nam o maior nú me ro de van ta gens pos sí veis, man -
ten do o sis te ma de re pre sen taç ão pro por cio nal, ain da que se ja com pro -
fun das mo di fi caç ões téc ni cas, por que ele pa re ce ser ain da o mais
adequado à realidade brasileira.
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VI. O SISTEMA DE GOVERNO

34. Em su ma, o sis te ma de go ver no não so freu mu dan ça al gu ma com
a no va Cons ti tuiç ão. O pre si den cia lis mo per du ra for ta le ci do, ain da que
um pou co con tra ba lan ça do pe lo for ta le ci men to do Po der Le gis la ti vo.
Res ta ram, no en tan to, to dos os ele men tos po ten ciais de con fli to de po de -
res. A Cons ti tuin te re cu sou a ins ti tuiç ão de uma Cor te Cons ti tu cio nal
que se ria, nos mol des eu ro peus, uma ele men to mo de ra dor nos con fli tos
de po der. O Po der Ju di ciá rio, co mo um to do, per ma ne ceu pra ti ca men te
in tac to. Des do brou um dos tri bu nais em cin co ou tros, re gio na li za dos, e
criou ou tro —o Su pe rior Tri bu nal de Jus ti ça— a que se con fe riu par te da 
com petê ncia que ca bia ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Este te ve suas atri -
buiç ões re du zi das à ma té ria cons ti tu cio nal, con si de ra do guar da da Cons -
ti tuiç ão, e com com petê ncia ex clu si va pa ra jul gar aç ões di re tas de in -
cons ti tu cio na li da de de leis e atos nor ma ti vos fe de rais e es ta duais (art.
102, I, “a”), sem que is so sig ni fi que con vertê-lo em Cor te Cons ti tu cio -
nal. Pri mei ro por que não é o úni co órg ão ju ris di cio nal com pe ten te pa ra o 
exer cí cio da ju ris diç ão cons ti tu cio nal, já que o sis te ma con ti nua fun da do
no cri té rio di fu so, que au to ri za a qual quer juiz ou tri bu nal a con he cer da
pre ju di cial de in cons ti tu cio na li da de por via de ex ceç ão. Se gun do por que
o mo do de re cru ta men to de seus mem bros de nun cia que con ti nua rá a ser
um tri bu nal que exa mi na rá a quest ão cons ti tu cio nal com cri té rio pu ra -
men te téc ni co-ju rí di co, mor men te por que, co mo tri bu nal, que ain da é, do 
re cur so ex traor di ná rio, sua preo cu paç ão, co mo é re gra no sis te ma di fu so, 
é a de dar pri ma zia à so luç ão do ca so, se pos sí vel sem de cla rar in cons ti -
tu cio na li da des.

Não que ro, com is so, di zer que não ten ha si do po si ti va a al te raç ão da
com petê ncia do STF. Fo ra e mui to, mas se es pe ra va que a mu dan ça vies -
se pos si bi li tar pro fun das trans for maç ões na vis ão do Co len do Tri bu nal,
co mo efe ti vo guar di ão dos va lo res cons ti tu cio nais. A prá ti ca vem de -
mons tran do, in fe liz men te, que is so não es tá acon te cen do ain da, mas sua
ju ris prudê ncia, as sim mes mo, é de su ma im portância para a compreensão 
de várias questões constitucionais.

A am pliaç ão da le gi ti maç ão pa ra pro por a aç ão de in cons ti tu cio na li da -
de, nos ter mos do art. 103 da Cons ti tuiç ão, e seu efe ti vo exer cí cio pe las
en ti da des ali in di ca das cons ti tuem um fa tor de pri mor dial im portância
pa ra con du zir o Gran de Tri bu nal ao exer cí cio da ele va da miss ão que a
Cons ti tuiç ão lhe re ser vou, qual se ja o de as su mir a ju ris diç ão cons ti tu -
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cio nal, no seu sen ti do mais mo der no e atual, com preen di do pe las Cor tes
Cons ti tu cio nais eu ro péias e até mes mo pe la Cor te Su pre ma dos EAU,
co mo con tra pe so efe ti vo en tre o Po der Exe cu ti vo ca da vez mais for te e
um Po der Le gis la ti vo ain da am bí guo em sua es tru tu ra e fun cio na men to,
vin do a cons ti tuir-se no ins tru men to mais ap to pa ra a ga ran tia e a pro teç -
ão dos di rei tos hu ma nos e o mel hor me ca nis mo de con tro le e de tu te la
pa ra o fun cio na men to de mo crá ti co dos de mais po de res do Esta do.10 O
Con sel ho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos e al guns Par ti dos Po lí ti cos
já as su mi ram o seu pa pel nes sa his tó ria, com re sul ta dos, às ve zes, frus -
tran tes, da da a re sistência do ar cai co dian te do no vo, mas, de vez em
quan do, tam bém com êxi tos e si nais de no vos tem pos. São pers pec ti vas
de avan ços que a Cons ti tuiç ão pro pi cia.

35. Tu do is so sig ni fi ca que a Cons ti tuiç ão não foi fun do na rees tru tu -
raç ão do sis te ma de po de res. Hou ve rea jus tes, é cer to, mas não a trans -
for maç ão que a so cie da de bra si lei ra re que ria. Os pres su pos tos ins ti tu cio -
nais das cri ses con ti nuam po ten cial men te exis ten tes. To das as pro pos tas
de mu dan ças sub stan ciais no pre si den cia lis mo fo ram re cu sa das.

36. Não nos pa re ce, con tu do, que as cri ses bra si lei ras se de vam ao
pre si den cia lis mo, co mo às ve zes se afir ma. Elas têm, na mais das ve zes, 
cau sas mais pro fun das. O que é plau sí vel sus ten tar é que a ri gi dez e de -
for maç ões do sis te ma as agra vam ou, no mí ni mo, di fi cul tam sua so luç -
ão. De fa to, o sis te ma pre si den cial não é ins ti tu cio nal men te ap to pa ra
en fren tar gra ves si tuaç ões de cri se, pa ra pro mo ver um con sen so a par tir 
de con fli tos so ciais ou po lí ti cos sé rios, pa ra con tro lar o exer cí cio do
po der sem obs tácu lo e pa ra as se gu rar efi ciên cia na to ma da de de cis ões,
con se quen te men te, nem pa ra as se gu rar a es ta bi li da de, a con ti nui da de e
a efi cá cia de uma de mo cra cia plu ra lis ta, co mo a que foi ins ti tuí da na
Cons ti tuiç ão. Tem si do no to ria men te inca paz de ca na li zar so luç ões de
cri ses. A con cen traç ão de po der no Pre si den te atrai as gra ves cri ses pa ra
a sua pes soa, com pro fun do des gas te pes soal, es pe cial men te por que de le
se es pe ra a sal vaç ão na cio nal, que nun ca ele po de ofe re cer. O re sul ta do
tem si do fa tal.

O par la men ta ris mo disp õe de ma lea bi li da de que aju da a so lu cio nar
cri se de po der. Não apre sen ta, cla ro es tá, so luç ão de pro ble mas sub stan -
ciais, mas um pro ces so prá ti co pa ra en con trar e fa ci li tar so luç ões.
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VII. O FUNCIONAMENTO DO ESTADO

37. Fi nal men te, maior em pe cil ho da efi cá cia e apli ca bi li da de da Cons -
ti tuiç ão es tá no fa to de que o Esta do bra si lei ro fun cio na mal. Agi gan -
tou-se des me su ra da men te, não co mo apa rel ho des ti na do a de sen vol ver
po lí ti cas pú bli cas no in te res se ge ral da co le ti vi da de.

As prá ti cas car to riais —ou se ja a con cess ão de pri vi lé gios a gru pos cor po -
ra ti vos, em pre sa riais ou de ca te go rias so ciais— arrai ga das nos três ní veis
do sis te ma fe de ra ti vo bra si lei ro e em ca da ní vel nos três Po de res (Exe cu ti -
vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio) en con tram co rres pondência na po lí ti ca clien -
te lís ti ca que in cha a má qui na es ta tal, às ex pen sas dos co fres pú bli cos, dos
padr ões de ido nei da de dos ser vi do res e de um re gi me de mo crá ti co de no -

meaç ões dos fun cio ná rios, atra vés de con cur sos pú bli cos.11

Esse agi gan ta men to pro du ziu a hi per tro fia bu ro crá ti ca, o ex ces so de
re gu la men taç ão, a tendência a co lo car in te res ses cor po ra ti vos em lu gar
dos in te res ses de usuá rios e da so cie da de em ge ral etc. Va le di zer: a mo -
der ni zaç ão do Esta do bra si lei ro pas sa, pois, pe la re de fi niç ão das re laç ões 
da má qui na ad mi nis tra ti va com o con jun to da so cie da de e da re de fi niç ão
das ati vi da des do Esta do em re laç ão a en ti da des pri va das, pa ra que não
se jam exer ci das sen ão no in te res se pú bli co, rom pen do com as prá ti cas de 
apropriação privada do Estado.

VIII. AS REFORMAS E O SENTIDO DA CONSTITUIÇÃO

38. Vol te mos um pou co ao iní cio des ta ex po siç ão, quan do fi cou ex -
pres so que a Cons ti tuiç ão de 1988 nun ca agra dou às eli tes. Tan to que
mal ela en trou em vi gor, es sas eli tes que fo ram de rro ta das no pro ces so de 
sua for maç ão em preen de ram um mo vi men to a que se tem da do o no me
de re for ma cons ti tu cio nal, mas te mos que mo di fi car es se enun cia do, por -
que is so que vem sen do as sim de no mi na do não pas sa de uma con tra-re -
for ma neo li be ral. De fa to, mo vi men tos so ciais, nos anos 80, pro pi cia ram 
um am plo pro ces so de re formas de mo crá ti cas, que fo ram mui to além de
me ras mu dan ças ins ti tu cio nais de ins pi raç ão li be ral. A Cons ti tuin te, com
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to dos os seus de fei tos, foi um mo men to de ci si vo des se mo vi men to, por -
que, ent ão, es ta va em jo go a con so li daç ão de uma de mo cra cia de con teú do 
so cial e não ape nas a reor ga ni zaç ão ins ti tu cio nal de um re gi me li beral.12 A 
Cons ti tuiç ão de 1988 foi o ins tru men to des se pro ces so de mo crá ti co. Mas 
não con cluiu a re for ma do Esta do e dei xou in tac ta a es tru tu ra ar cai ca de
po der, por meio da qual as eli tes con ser va do ras rea li zam a con tra-re for -
ma. Con tu do, ape sar de suas im per feiç ões, re fle te ela os ideais de jus ti ça
so cial, por que o prin cí pio po pu lar te ve im por tan te pa pel em sua ela bo -
raç ão. Não é por ou tra raz ão que é com ba ti da pe las eli tes. Ela as su me a
con diç ão de ins tru men to de rea li zaç ão dos di rei tos fun da men tais do ho -
mem. Fei ta com al gu ma in fluên cia das Cons ti tuiç ões por tu gue sa e es pan -
ho la, fe cun dou-se no cli ma da al ma do po vo, por is so não se tor nou, co -
mo ou tras, me ra cons ti tuiç ão em pres ta da ou ou tor ga da. Não tem chei ro
de cons ti tuiç ão es tran gei ra co mo tin ham as de 1891 e 1934. Não nas ceu de 
cos ta vi ra da pa ra o fu tu ro, co mo a de 1946, nem fun da da em ideo lo gia
plas ma da no in te res se de ou tros po vos co mo foi a dou tri na de se gu ran ça
na cio nal, prin cí pio ba si lar das Cons ti tuiç ões de 1967-1969. Aí es tá a
gran de di fe ren ça da Cons ti tuiç ão de 1988 no cons ti tu cio na lis mo pá trio
que fo ra sem pre do mi na do por uma eli te in te lec tual que sem pre ig no rou
pro fun da men te o po vo, in te lec tuais es ses cu jos ideais, co mo di zia Oli vei -
ra Vian na, não re cen diam o do ce per fu me da nos sa te rra na tal por que tra -
ziam sem pre à nos sa lem bran ça uma evo caç ão de es tran has te rras, de ou -
tros cli mas, de ou tros sóis, de ou tras pá trias.13 Essa sei va es tran ha não
po de ria fe cun dar cons ti tuiç ões com chei ro de po vo, aber tas pa ra a rea li -
zaç ão das as pi raç ões po pu la res e a mo di fi caç ão do ei xo do or de na men to
ju rí di co na cio nal.

39. Ape sar de suas im per feiç ões, não se po de ne gar que ela es tá con -
se guin do cons truir um equi lí brio po lí ti co que nen hu ma ou tra de nos sas
cons ti tuiç ões tin ha pos si bi li ta do. A Re pú bli ca nun ca vi veu quin ze anos
pa cí fi cos de fun cio na men to de mo crá ti co. Vi veu ela em cons tan tes con fli -
tos cons ti tu cio nais, al guns trá gi cos. A de mo cra cia po lí ti ca pa re ce con so -
li da da sob sua égi de, em bo ra a pro mes sa de de mo cra cia so cial ain da não
ten ha si do cum pri da. É que es ta não sai di re ta men te da Cons ti tuiç ão.
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Esta ofe re ce o ins tru men tal à sua rea li zaç ão por via de po lí ti cas pú bli cas. 
Mas os pres su pos tos de sua efe ti vaç ão est ão pre sen tes. A pró pria de mo -
cra cia po lí ti ca é um de les, por que, sem ela, não se cons trói a de mo cra cia
so cial. As recentes eleições o mostram com palmar expressividade, e
demonstram que as transformações prometidas são realizáveis.

40. Não des cui de mos, po rém. Há sem pre a pers pec ti va de re for mas
de for man tes da con cepç ão bá si ca da Cons ti tuiç ão. É con tra is so que te -
mos que lu tar. Qual é o sen ti do da Cons ti tuiç ão, qual a sua con cepç ão
bá si ca? O preâm bu lo das cons ti tuiç ões cos tu mam in di car ele men tos im -
por tan tes des sa con cepç ão bá si ca, a idéia fun dan te do tex to cons ti tu cio -
nal. Assim é que, se gun do o Preâm bu lo da Cons ti tuiç ão de 1988, o po vo
bra si lei ro por seus re pre sen tan tes pro cu rou ins ti tuir um Esta do De mo crá -
ti co, des ti na do a as se gu rar o exer cí cio dos di rei tos so ciais e in di vi duais,
a li ber da de, a se gu ran ça, o bem-es tar, o de sen vol vi men to, a igual da de e a 
jus ti ça co mo va lo res su pre mos de uma so cie da de fra ter na, plu ra lis ta e
sem pre con cei tos, fun da da na har mo nia so cial e com pro me ti da na or dem
in ter na e in ter na cio nal com a so luç ão pa cí fi ca das con tro vér sias. Mas são 
os prin cí pios fun da men tais do res pei to à dig ni da de da pes soa hu ma na e
da ci da da nia do art. 1o. e os ob je ti vos fun da men tais cons tan tes do art.
3o., es pe cial men te o de cons ti tuir uma sociedade livre, justa e solidária,
que oferecem a idéia síntese da concepção básica da Constituição que há
de orientar a compreensão de todas as suas partes e normas.

41. A her men êu ti ca do sen ti do bus ca de fi nir a Cons ti tuiç ão co mo um
ob je to que es tá no mun do, as sim co mo a tens ão do mun do so bre ela. Aqui
a in ter pre taç ão en vol ve a bus ca de um fa tor ex ter no, que se acha no con -
tex to ex tra-tex to, pa ra de sig nar o sen ti do da Cons ti tuiç ão e de suas nor -
mas. Só na pre sen ça des te fa tor é que os tex tos cons ti tu cio nais se tor nam
sig ni fi ca ti vos. Isso su ge re que o sen ti do tem sem pre a ver com o con tex to.

Enten do, po rém, que, pa ra o fim que te mos em vis ta nes ta ex po siç ão,
a ju ris prudê ncia dos va lo res é a que mais se acon sel ha na bus ca do sen ti -
do da Cons ti tuiç ão, por que se tra ta de um mé to do de in ter pre taç ão que
en con tra ba se no seu tex to, pre ci sa men te por que ela in cor po ra um sis te -
ma de va lo res es sen ciais à con vivê ncia de mo crá ti ca que in for ma to do o
or de na men to ju rí di co. To das as suas nor mas e prin cí pios são sus ce tí veis
de se rem in ter pre ta dos em funç ão dos va lo res que ne les se en car nam,14
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es pe cial men te por que to das as nor mas e prin cí pios cons ti tu cio nais têm
uma úni ca di reç ão qual se ja a de ga ran tir o pri ma do da dig ni da de da pes -
soa hu ma na, que, por seu la do, re su me to das as ma ni fes taç ões dos di rei -
tos hu ma nos. A dig ni da de da pes soa hu ma na, ins cri to no art. 1o., III, da
Cons ti tuiç ão, não é uma criaç ão cons ti tu cio nal, pois ela é um des se con -
cei tos a prio ri, um da do pree xis ten te a to da ex pe riên cia es pe cu la ti va, tal
co mo a pró pria pes soa hu ma na. A Cons ti tuiç ão, re con he cen do a sua
existência e a sua eminê ncia, trans for mou-a num va lor su pre mo da or -
dem ju rí di ca, quan do a de cla ra co mo um dos fun da men tos do Esta do De -
mo crá ti co de Di rei to. Se é fun da men to é por que se cons ti tui num va lor
su pre mo, num va lor fun dan te da Re pú bli ca, da Fe de raç ão, do País, da
De mo cra cia e do Di rei to. Portan to, não é ape nas um prin cí pio da or dem
ju rí di ca, mas o é tam bém da or dem po lí ti ca, so cial, econô mi ca e cul tu ral. 
Daí sua na tu re za de va lor su pre mo, por que es tá na ba se de to da a vi da
na cio nal.15

A dig ni da de da pes soa hu ma na [co mo já es cre vi de ou tra fei ta] cons -
ti tui um va lor que atrai a rea li zaç ão dos di rei tos fun da men tais do ho -
mem, em to das as suas di mens ões, e, co mo a de mo cra cia é o úni co re gi -
me po lí ti co ca paz de pro pi ciar a efe ti vi da de des ses di rei tos, o que
sig ni fi ca dig ni fi car o ho mem, é ela que se re ve la co mo o seu va lor su pre -
mo, o va lor que a di men sio na e hu ma ni za. Por con se guin te, a in ter pre taç -
ão cons ti tu cio nal não tem ou tra miss ão sen ão a de pres ti giá-la, com o que 
se es ta rá dan do pri ma zia a to dos os di rei tos fun da men tais do ho mem.
Nes sa pers pec ti va, não te rá ca bi men to a crí ti ca que cer ta co rren te faz à
ju ris prudê ncia dos va lo res no sen ti do de que ela pro pi cia a atuaç ão sub -
je ti va do juiz. Ora, no que tan ge à pro teç ão dos di rei tos fun da men tais
não há que ter li mi tes. A for ça ex pan si va dos di rei tos fun da men tais imp -
õe o de ver de in ter pre tar a nor ma ti vi da de vi gen te no sen ti do mais fa vo rá -
vel à sua efe ti vi da de.16 Esse prin cí pio de efe ti vi da de se imp õe até mes mo 
no ca so de co lidê ncia en tre di rei tos, pois um de les há de ser apli ca do, e é
a mes ma con cepç ão in ter pre ta ti va que ofe re ce a so luç ão por meio da téc -
ni ca da pon de raç ão dos di rei tos, pa ra sa ber qual de ve pre va le cer no ca so
con cre to. Aí se en con tra o nú cleo bá si co que dá sen ti do à Cons ti tuiç ão
de 1988, re su mi do nas nor mas dos di rei tos fun da men tais, in cluin do os
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di rei tos so ciais e cul tu rais, que não fo ram ain da atin gi dos pelas reforma,
embora alguns aspectos da ordem econômica importantes para a vigência 
desses direitos o tenha sido. A luta pela Constituição se situa aqui:
impedir que os direitos fundamentais e a ordem social sejam atingidos.

IX. CONCLUSÃO

Não é só uma ta re fa cons ti tu cio nal a re for ma do Esta do, mas é so bre -
tu do uma miss ão po lí ti ca, uma cons cien ti zaç ão éti ca. A Cons ti tuiç ão ofe -
re ce as ba ses, os pres su pos tos e os ins tru men tos de mo der ni zaç ão, a prá -
ti ca po lí ti ca é que tem que coor de nar os meios ofe re ci dos pa ra a
con se cuç ão dos fins apon ta dos na obra do cons ti tuin te.

Os vin te anos de vigê ncia da Cons ti tuiç ão, em meu sen tir, não a des -
me re cem. À sua pro mul gaç ão se gui ram se te eleiç ões liv res, três de las pa -
ra Pre si den te da Re pú bli ca, com ree leiç ões, sem trans tor nos. A li ber da de, 
ne la as se gu ra da, é ple na. As ga ran tias cons ti tu cio nais bá si cas de sen vol -
vem-se nor mal men te, e de vem aper fei çoar-se no co rrer do tem po. A de -
mo cra cia, en fim, ao me nos no seu as pec to po lí ti co, es tá fun cio nan do. As
pers pec ti vas, nes se sen ti do, são alen ta do ras. Po de mos mes mo afir mar
que es ta mos vi ven do um mo men to his tó ri co de am plas li ber da des po lí ti -
cas, mas ain da não con se gui mos apa rel har os meios ade qua dos à efe ti -
vaç ão da pro mes sa da Cons ti tuiç ão, quan do, no preâm bu lo, se prop õe a
ins ti tuir um Esta do De mo crá ti co, des ti na do a as se gu rar o exer cí cio dos
di rei tos so ciais e in di vi duais, a se gu ran ça, o bem-se tar, o de sen vol vi men -
to, a igual da de e a jus ti ça co mo va lo res su pre mos de uma so cie da de fra -
ter na, plu ra lis ta e sem pre con cei tos. Ao con trá rio, em lu gar de se cons -
truí rem as con diç ões econô mi cas, so ciais, cul tu rais e po lí ti cas que
as se gu rem a efe ti vi da de dos di rei tos hu ma nos, num re gi me de jus ti ça so -
cial, pa ra a rea li zaç ão de uma autê nti ca e real dig ni da de da pes soa hu ma -
na, ins tau ra-se um pro ces so de re for ma cons ti tu cio nal que es tá afas tan do
a Cons ti tuiç ão da que la con cepç ão de Ulysses Gui mar ães de Cons ti tuiç ão 
ci dadã pa ra, com as mais de ses sen ta emen das já apro va das, al gu mas
bas tan te am plas, trans for má-la nu ma Cons ti tuiç ão de feiç ão neo li be ral. É 
bem ver da de que a Cons ti tuiç ão, nes ses vin te anos, re sis tiu a cri ses
econô mi cas pro fun das, sem se aba lar. Arranh ões tem ela so fri do, mas is -
so é da na tu re za das nor mas ju rí di cas. Pior que is so, são as re fe ri das mu -
dan ças por via de emen das que a vem re tal han do e des fi gu ran do. Por ou -
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tro la do, con tu do, é alen ta dor re con he cer, e é jus to pro cla mar, que seus
vin te anos têm pro pi cia do enor me de sen vol vi men to da ci da da nia. Essa
cons ciên cia ci dadã, con for me já es cre ve mos de ou tra fei ta, é a mel hor
ga ran tia de que os di rei tos hu ma nos pas sa ram a ter con si de raç ão po pu lar, 
a fa zer par te do co ti dia no das pes soas, o que é o mel hor ins tru men to de
sua efi cá cia, mais ce do ou mais tar de, com re pul sa con se qüen te do ar bí -
trio e do au to ri ta ris mo. Por is so, reaç ões, fun da das em ins tru men tos por
ela mes ma con fe ri dos, mos tra ram cer ta efi cá cia. Pa re ce pos sí vel, pois,
con cluir que Cons ti tu tio nem ha be mos, um pou co mal tra ta da já, é ver da -
de, mas a te mos, ainda.
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