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Prefác io

Todos os dias ouvimos falar sobre uma tal de Constituição Federal. 
E sabemos, no fundo, que essa Constituição é que molda nosso cotidiano, 
mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que ela significa ou 
de seu conteúdo.

Vivemos em uma era democrática, no entanto, na qual as pessoas 
começam a efetivamente se preocupar com o que “diz a Constituição”, 
ou, muitas vezes, com o que um tal de STF diz sobre a Constituição. E, 
acreditem, isso muda a vida das pessoas.

Num dia desses vi uma charge bastante realista sobre esse momento. 
Antigamente as pessoas sabiam quem eram os onze jogadores da seleção, 
mas não tinham a menor ideia de quem seriam os onze Ministros do 
STF (na verdade, poucos sabiam o que era STF). Esse quadro, felizmente, 
tem-se alterado e hoje é mais fácil saber o nome de um Ministro do 
STF do que de um jogador da seleção brasileira. De fato, é isso que vai 
impactar a vida das pessoas.

Vejo esse processo de constitucionalização como algo natural, de-
corrente do fato de que nossa Constituição, nascida em 1.988, tem-se 
solidificado, não apenas pelo tempo, mas, principalmente, pelos esforços 
para que ela se torne concreta. Antes da “Constituição cidadã”, como 
bem lhe definira o Deputado Ulysses Guimarães, falecido apenas quatro 
anos depois daquela conquista, tínhamos uma Constituição que, além de 
não atender às necessidades do povo, de não representar a sua vontade, 
possuía, ainda, uma sombria face de engano, destinada mesmo a não 
tornar realidade nenhuma garantia que trazia.

Uma Constituição, para ser bem simplista, deve servir como a lei 
das leis, isto é, uma lei acima de todas as outras, que diz como devem 
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ser as leis de nossa República. Isto lhe dá a natureza de forjadora das 
vontades legislativas, subtraindo-se a qualquer tentativa de leis dizerem 
o contrário do que ela diz. E quando isso ocorrer, logo vem o tal de 
STF socorrer o povo, para garantir que as palavras de nossa Constituição 
continuem vigorosas.

É comum ler que nossa Constituição possui muitos princípios, o que 
é típico das Constituições modernas, como a de Portugal, Espanha, França, 
dentre outras. Mas isso tem um valor ainda maior. Como princípios são 
amplos e permitem diversas interpretações, eles podem ser moldados para 
que o agente do Direito, ao olhar para as outras leis, como se possuísse 
uma lupa constitucional, possua melhores possibilidades de interpretar o 
resto das leis. E aí, sempre, realize uma interpretação constitucional das leis – 
já ouviram falar disso, acredito...

Em razão disso, mesmo leis que possuem caráter altamente técnico, 
como o Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer limites de velocidade 
não o fazem apenas por mera técnica, mas também pela preocupação 
constitucional com a defesa da vida e da segurança.

Esse processo de constitucionalização tem levado cada vez mais para 
as ruas as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A criação da 
TV Justiça, aliás, teve um papel de realce nesse processo, cotidianizando 
as discussões do STF. E as pessoas passam a sentir que as decisões tomadas 
por este Tribunal afeta-lhes diretamente a esfera íntima e sua vida. Que 
dizer, por exemplo, da permissão para abortamento de fetos anencefálicos 
ou do reconhecimento da possibilidade de união estável entre pessoas 
do mesmo sexo?

Estudar a nossa Constituição, hoje, é mais do que decorar seu ex-
tenso texto. É, antes de mais nada, compreender as relações das pessoas 
submetidas a essa Constituição; é entender como funciona nosso Estado; 
é saber quais direitos e deveres tal Constituição nos traz; é capitanear as 
diretrizes políticas; é, viver, a Constituição.

Muito me agrada, nesse sentido, um Projeto de Lei do Senador 
Romário, já aprovado no Senado Federal e que hoje tramita na Câmara 
dos Deputados, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, e obriga o ensino sobre o direito constitucional e os fundamentos da 
Constituição nos ensinos fundamental e médio de nossas escolas.

É para ontem que nossos jovens devem aprender o direito consti-
tucional e seus reflexos. Não se constrói um país realmente democrático 
e participativo sem a consciência das bases de nossa Constituição, não 
apenas para os juristas, mas para todos.



19

Cada vez mais, temos assistido o crescimento daquilo que um ju-
rista alemão, chamado Konrad Hesse, prenunciou: a existência de uma 
“vontade de constituição”.

Estudar a Constituição é uma visita aos próprios valores, aos valores 
do povo passado e do povo presente. A Constituição deve ser tratada como 
o espelho dos anseios da sociedade. Os valores do povo brasileiro orien-
taram a sua escrita e devem continuar orientando, sempre, a sua leitura.

Atualmente, o povo debate, nos ambientes públicos, as decisões do 
Supremo Tribunal Federal, seja para agraciá-las, seja para criticá-las. E, 
no inverso, o STF, por meio de diversos procedimentos, aceita a opinião 
e a participação do povo na formação de suas decisões de grande relevo. 
Convoca audiências públicas e aceita a manifestação de entidades repre-
sentativas, demonstrando os prós e contras do julgamento que irá realizar.

E, embora o próprio STF já tenha entendido que o preâmbulo da 
Constituição – aquele texto inicial - não tem obrigatoriedade, nunca 
é demais lembrar que o Estado Democrático brasileiro é “destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a se-
gurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconcei-
tos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

As opções constituintes são objetivos a serem permanentemente 
buscados e paulatinamente implementados.

A proposta deste Manual é levar ao cidadão comum uma ideia sobre o 
que é e o que prevê a nossa Constituição da República de 1.988. É inseri-lo 
na cidadania conferida a cada um de nós, para que não seja nosso povo mera 
massa de manobra a ser conduzida pelos nossos representantes, mas cidadãos, 
conscientes de seus deveres e direitos, prontos a satisfazer as necessidades do 
nosso país e a cobrar dele a efetivação daquilo que lhe é garantido.

Esta obra foge de preciosismos jurídicos, bem como de linguagem 
forense, aquela que só faz sentido quando se fala para juristas. É um 
livro de linguagem comum, acessível a todos, para que, assim, possa se 
fazer compreender por todos. Muito da sua didática decorre de minha 
experiência particular enquanto professor de direito constitucional para 
primeiro e segundo anos do curso de Direito, ocasião em que o aluno 
pouco compreende do tema, bem como para cursos preparatórios para 
concursos que não exigem formação jurídica. O esforço para lhe inserir 
esta vida constitucional é, sem dúvida, meu melhor juízo para medir minhas 
palavras e expressões e me fazer claro.



20

Como lembra um jurista português de grande magnitude, “muitos 
dos problemas políticos e sociais têm contornos constitucionais”, tais como 
“a questão da pena de morte, a problemática das propinas, a questão do 
aborto, o problema do ensino da religião nas escolas, a controvérsia sobre 
a ‘bondade’ ou ‘maldade’ do segredo bancário, a agitação em torno dos 
problemas da segurança nacional, as discussões pró e contra a regiona-
lização”. Mais do que isso, os estudantes carregam a intuição de que 
muitos dos atos políticos “estão sujeitos a certas regras de jogo contidas na 
constituição”. “Finalmente, há hoje uma ideia comum de que o indivíduo, 
o cidadão, o trabalhador, o administrado, gozam de direitos fundamentais 
consagrados numa lei fundamental, numa constituição. A conclusão a 
tirar destas imagens, representações e ideias sobre os actores, os actos, os 
problemas e as regras político-constitucionais só pode ser a da presença 
de um direito de inequívoca centralidade política – o direito constitucional – e 
de uma ‘lei’ particularmente importante quanto à organização do poder 
político, quanto à definição das regras do jogo político e da política 
quanto à garantia dos direitos e liberdades fundamentais”1.

Estou absolutamente certo de que não se constrói um país demo-
crático e desenvolvido sem que o povo conheça a sua lei maior.

Marília/SP, agosto de 2.019 
O Autor

1 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p.27-28.
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“A proposta deste Manual  é levar 
ao cidadão comum uma ideia so-
bre o que é e o que prevê a nossa 
Const i tu ição da Repúbl ica de 1.988. 
É inser i - lo na cidadania confer ida a 
cada um de nós,  para que não seja 
nosso povo mera massa de manobra 
a ser conduzida pelos nossos repre-
sentantes,  mas cidadãos, conscien-
tes de seus deveres e direitos,  pron-
tos a sat isfazer as necess idades do 
nosso país e a cobrar deles a efet i -
vação daqui lo que lhe é garant ido.
Esta obra foge de precios ismos jur ídi-
cos,  bem como de l inguagem foren-
se, aquela que só faz sent ido quando 
se fala para jur istas.  É um l ivro de l in-
guagem comum, acess ível  a todos, 
para que, ass im, possa se fazer com-
preender por todos. Muito da sua di-
dática decorre de minha exper iên-
cia part icular enquanto professor de 
direito const i tucional para pr imeiro 
e segundo anos do curso de Direito, 
ocasião em que o aluno pouco com-
preende do tema, bem como para 
cursos preparatór ios para concursos 
que não exigem formação jur ídica. 
O esforço para lhe inser i r  esta vida 
const i tucional é, sem dúvida, meu 
melhor ju ízo para medir  minhas pala-
vras e expressões e me fazer claro.”




