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30 anos da Constituição Federal – Desafios Constitucionais de 

Hoje e Propostas para os próximos 30 anos 

Organização: Editora Fórum 

Tema da Conferência: 

 

O Poder Judiciário aos 30 anos da Constituição de 1988 

 

Inicio, fazendo um retrospecto dos últimos anos: 

Em 2013, povo na rua. Em 2014, eleições acirradas. Em          

2015, operações que envolvem a classe política. Em 2016,         

impeachment da Presidente da República e, em seguida,        

cassação do Presidente da Câmara. Em 2017, duas denúncias         

apresentadas contra o Presidente da República e julgadas        

preliminarmente se seriam ou não processadas pela Câmara dos         

Deputados. Em 2018, prisão de um ex-presidente da República. 

Todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais        

democráticas, com total respeito à Constituição e às leis. 

E o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, foi          

o grande árbitro.  

Nesse mês de outubro, no qual comemoramos os 30 anos da           

Constituição de 1988, é importante destacar que a nossa Carta          

Magna redesenhou o Poder Judiciário no Brasil. 
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Temos um Judiciário fortalecido, independente e      

atuante, que cumpre sua função de garantir a autoridade do          

direito e da Constituição. 

A Constituição de 1988 atribuiu ao Judiciário a importante         

missão de ser o guardião dos direitos assegurados no texto          

constitucional e lhe conferiu mecanismos para limitar os        

poderes atribuídos ao Executivo, ao Legislativo e ao próprio         

Judiciário.  

A Justiça brasileira – em especial por intermédio da         

Suprema Corte – passou a exercer o relevante papel de          

moderador dos conflitos que surgem na sociedade, atuando em         

diferentes searas: em conflitos federativos, na mediação de        

atividades econômicas e político-partidárias, na defesa dos       

direitos fundamentais, sociais e culturais e na proteção das         

minorias. 

Como Guardião Maior do Estado Democrático de Direito,        

o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado papel       

fundamental nesse processo contínuo de construção da nossa        

democracia, moderando os conflitos, corrigindo eventuais desvios       

democráticos e impedindo que contrariedades políticas      

conjunturais levem à ruptura do regime constitucional no Brasil. 

O Poder Judiciário de hoje é diferente daquele        

pré-Constituição de 1988, voltado à resolução de conflitos        
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individuais entre os particulares ou entre os cidadãos e o Estado,           

aplicando a lei aos casos concretos específicos.  

A Justiça contemporânea passou a ser cada vez mais         

demandada para resolver questões de grande complexidade,       

sejam elas de natureza social, ética, cultural, econômica ou         

política.  

Mas a Constituição não apostou apenas no Poder Judiciário.  

Sabiamente, foram fortalecidas as Funções Essenciais à       

Justiça, com a previsão de um Ministério Público com poderes          

extraordinários, como não há em lugar nenhum do mundo, a          

criação da Advocacia-Geral da União e das Defensorias Públicas         

e a atribuição de dignidade constitucional à advocacia        

privada.  

O Poder Judiciário não age de ofício. 

Ele depende das funções essenciais à Justiça.  

O grande desafio que a Constituição Federal tem hoje é o de            

se renovar em aspectos que permitam o crescimento econômico e          

a responsabilidade fiscal. 

Precisamos de uma reforma da previdência para fazer frente         

ao aumento da expectativa de vida no país e uma reforma que            

promova simplicidade e eficiência no sistema tributário e fiscal.  
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É essencial a celebração de um pacto federativo, evitando         

que estados e municípios cheguem a um quadro insustentável de          

inadimplência. 

Também é premente uma ampliação dos esforços, em        

âmbito nacional, em relação à segurança pública, que seja capaz          

de combater o crime organizado, a crise do sistema carcerário e o            

aumento da violência. O país necessita de um ambiente seguro          

para o cidadão brasileiro viver. 

Aos mais afoitos, lembro que a Constituição de 1988 é viva.  

É uma Constituição que se permite ser modernizada, sempre         

respeitando a essência imutável do texto constitucional. 

Estabelece mecanismos de atualização. Seja através de       

emendas à Constituição. Seja por meio da jurisprudência dos         

tribunais, em particular da Suprema Corte.  

Então, eu não sou um crítico das emendas constitucionais.         

Penso que se não fossem essas reformas realizadas pelo poder          

constituinte derivado, teríamos que fazê-las nós, no Judiciário.  

Como, às vezes, talvez, acabamos por fazer. Mas não         

convém. 

Hannah Arendt, lembrando as palavras de Woodrow       

Wilson, já destacava que a Suprema Corte seria “uma espécie de           

assembleia constitucional em sessão permanente”. 

De fato, os tribunais devem ser capazes de interpretar e          

adaptar o texto da Constituição à luz dos nossos tempos. Isto é,            
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não a reescrevendo, mas a interpretando e aplicando com         

PRUDÊNCIA.  

A harmonia e o respeito mútuo entre os Poderes da          

República são mandamentos constitucionais. 

Mas o grande desafio do Poder Judiciário nos próximos         

30 anos está na manutenção da segurança jurídica neste         

mundo cada vez mais hiperconectado, onde os conflitos e as          

mudanças ocorrem em uma velocidade crescente.  

Não podemos substituir “o governo das leis pelo        

imponderável do governo dos homens”, disse Celso Lafer. 

O Judiciário precisa resgatar a segurança jurídica dentro dos         

“parâmetros para a latitude e o escopo da interpretação”.  

Como lembra Bobbio, a coerência é uma virtude jurídica. 

No atual mundo das redes sociais, o Poder Judiciário deve          

ser eficiente, transparente e responsável. 

É importante sinalizar para a sociedade a previsibilidade das         

decisões judiciais.  

Os cidadãos não podem ter a desconfiança de que um          

contrato ou um pacto firmado só vai valer após uma certidão, um            

carimbo de trânsito em julgado.  

É importante que se diga: não podemos transferir ao         

Poder Judiciário todos os conflitos que existem na sociedade.  

Nós temos de investir numa mudança de cultura. 
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A sociedade, através das suas organizações, das suas        

lideranças, também é responsável pela solução dos seus conflitos.  

E não só o Estado. E muito menos, exclusivamente, o Poder           

Judiciário.  

Nós não podemos ficar presos àquele passado de uma         

sociedade escravocrata em que o Estado surgiu antes da sociedade          

civil.  

Nós já formamos uma sociedade civil extremamente       

pujante, forte.  

Somos um país com uma sociedade combativa, engajada        

politicamente e ciente de seus direitos.  

E temos que assumir as nossas responsabilidades.  

Parar de esperarmos tudo de um representante eleito, de um          

líder, de uma autoridade instituída.  

Precisamos nos organizar para a resolução dos nossos        

problemas. 

Por isso, venho defendendo, desde o meu discurso de posse,          

a realizarmos um grande Pacto Nacional - o povo, a sociedade           

civil e os Poderes da República.  

Não podemos desanimar.  
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Se olharmos para trinta anos atrás, quando a Constituição foi          

promulgada, vamos perceber que o Brasil avançou e avançou         

muito.  

A sociedade brasileira com todas as dificuldades e        

complexidades, caminhou com passos largos no sentido da        

institucionalidade, superando a pessoalidade.  

Uma Grande Nação é feita de Instituições. As pessoas         

passam. As instituições permanecem.  

O mais importante é que nossa Constituição tem garantido a          

democracia e a solidez das instituições brasileiras. 

Senhoras e senhores, 

Os desafios existem e sempre existirão.  

Como já disse, o jogo democrático traz incertezas. 

A coragem de se submeter a essas incertezas e viver a           

democracia faz a grandeza de uma nação! 

Muito ainda há de ser feito nos próximos trinta anos para a            

contínua e completa efetividade da nossa ainda jovem        

Constituição.  

Nós, do Poder Judiciário, estamos a postos, prontos para         

cumprir a missão que a Constituição de 1988 nos reservou, de           

tornar efetivos os direitos assegurados ao cidadão.  

Muito obrigado! 
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