
05/10/2016                      TRIBUNAL PLENO 
 
 
DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO CELSO DE MELLO, NO  
PLENÁRIO  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR  OCASIÃO DO 
28º  ANIVERSÁRIO DE PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 1988 
 

 
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:  Este ano de 2016 iniciou-se 

sob a égide virtuosa da comemoração de uma data de significativa importância e de 

alto relevo político e social na história de nosso País. 

 

Refiro-me ao 28º Aniversário de promulgação da Constituição democrática 

de 1988. 

 

Esse evento impõe reflexões sobre o papel institucional, as funções 

constitucionais e a responsabilidade política e social do Supremo Tribunal Federal no 

contexto do processo de consolidação e aperfeiçoamento da ordem democrática em 

nosso País e, mais diretamente, no plano da construção de uma jurisprudência das 

liberdades concebida e formulada em favor dos direitos e garantias da pessoa humana. 

 

Cabe registrar, antes de mais nada, a feliz iniciativa de Vossa Excelência, 

Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, na comemoração do Dia da Constituição no 

âmbito desta Suprema Corte, que se enriquece com a honrosíssima presença do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, MICHEL TEMER, eminente 

constitucionalista, Professor e respeitado estudioso das instituições de nosso sistema 

político-jurídico. 
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Nada mais adequado e oportuno do que celebrar, hoje, aqui e agora, o 28º 

Aniversário da promulgação da Constituição da República de 1988, por tratar-se de 

um dos mais significativos estatutos constitucionais de todos quantos regeram a 

organização institucional brasileira ao longo de quase dois séculos de existência 

soberana e de vida independente de nosso País como Estado nacional. 

 

O exame comparativo da Constituição de 1988 com aquelas que a 

precederam revela e permite ressaltar a importância, a originalidade e o caráter 

inovador que qualificam a nossa vigente Lei Fundamental, elaborada e aprovada, em 

ambiente de plena liberdade, pelos representantes do Povo brasileiro reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte, em um momento histórico impregnado de densas 

significações, em que o Brasil rompeu, vitoriosamente, a ordem autocrática imposta 

por um regime sombrio que havia aniquilado a vida democrática em nosso País, 

frustrando , assim, os sonhos de liberdade de toda uma geração de brasileiros. 

 

Nesse contexto, impõe-se ao Supremo Tribunal Federal – tornado fiel 

depositário da preservação da autoridade, da supremacia e da intangibilidade da nova 

ordem constitucional, por deliberação soberana da própria Assembleia Nacional 

Constituinte – reafirmar , a cada momento, em comunhão solidária com toda a 

magistratura nacional, o seu respeito, o seu apreço e a sua lealdade ao texto sagrado 

da Constituição democrática do Brasil. 

 

Incumbe, bem por isso, aos magistrados e aos Tribunais, notadamente 

aos Juízes da Corte Suprema do Brasil, o desempenho do grave encargo que 

lhes é inerente: o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as 

pessoas, o de repelir  condutas governamentais abusivas, o de conferir  

prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, o de fazer cumprir  os 
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pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas 

discriminatórias e o de neutralizar  qualquer ensaio de opressão estatal. 

 

O Supremo Tribunal Federal possui a exata percepção dessa realidade e tem, 

por isso mesmo, no desempenho de suas funções, um inderrogável compromisso com 

o Brasil e com o seu povo, que consiste em preservar a intangibilidade da Constituição 

que nos governa a todos e que representa, em sua incontrastável força normativa, a 

certeza de que o nosso País, ao longo destes últimos 28 anos, continua a viver, até o 

presente momento, em clima de absoluta normalidade institucional, sem solução de 

continuidade ou rupturas quaisquer em seu processo democrático, em ambiente de 

integral respeito à ordem constitucional e de incondicional reverência às instituições da 

República. 

 

Torna-se de vital importância reconhecer, portanto, Senhora Presidente, 

que o Supremo Tribunal Federal – que é o guardião, por excelência, da Constituição 

em virtude de expressa delegação do poder constituinte – não pode renunciar ao 

exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar  no desempenho da gravíssima 

atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema político, a proteção das 

liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança 

das relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República restarão 

profundamente comprometidas. 

 

É preciso, pois, reafirmar a soberania da Constituição, proclamando-lhe a 

superioridade sobre todos os atos do Poder Público e sobre todas as instituições do 

Estado, o que permite reconhecer, no contexto do Estado Democrático de Direito, a 

plena legitimidade da atuação do Poder Judiciário na restauração da ordem jurídica 

lesada e, em particular, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que detém, em 
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tema de interpretação constitucional, e por força – cabe enfatizar – de expressa 

outorga que lhe foi conferida pela própria Assembleia Nacional Constituinte, o 

monopólio da última palavra, de que já falava RUI BARBOSA, em discurso 

parlamentar que proferiu, como Senador da República, em 29 de dezembro de 1914, 

em resposta ao Senador gaúcho Pinheiro Machado, quando RUI, com precisão, definiu 

o poder de nossa Suprema Corte em matéria constitucional, pronunciando, então, 

palavras que ainda hoje guardam permanente atualidade: 

 

“ (...) Em tôdas as organizações políticas ou judiciais há sempre 
uma autoridade extrema para errar em último lugar. 

......................................................................................................... 
O Supremo Tribunal Federal, Senhores, não sendo infalível, 

pode errar, mas a alguém deve ficar o direito de errar por último, de 
decidir por último, de dizer alguma cousa que deva ser considerada 
como êrro ou como verdade.” (grifei ) 

 

A outorga ao Supremo Tribunal Federal da precípua condição de guardião 

da Constituição da República torna intensa a responsabilidade institucional desta 

Corte na preservação da autoridade da Carta Política, pois nada compensa a ruptura 

da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do 

gesto de infidelidade ao texto da Lei Fundamental da República, tal como ressalta, em 

sua preciosa obra doutrinária, o eminente Ministro da Justiça, Professor 

ALEXANDRE DE MORAES, constitucionalista respeitado e Mestre de sucessivas 

gerações de alunos que ingressaram no solo sagrado das Arcadas, da velha e sempre 

nova Academia de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

 

A crescente judicialização das relações políticas em nosso País resulta da 

expressiva ampliação das funções institucionais conferidas ao Judiciário pela vigente 

Constituição, que converteu os juízes e os Tribunais em árbitros dos conflitos que se 

registram na arena política, conferindo à instituição judiciária um protagonismo que 
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deriva, naturalmente, do papel que se lhe cometeu em matéria de jurisdição 

constitucional, como o revelam as inúmeras ações diretas, ações declaratórias de 

constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceitos fundamentais 

ajuizadas pelo Presidente da República, pelos Governadores de Estado e pelos partidos 

políticos, agora incorporados à “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, o 

que atribui  – considerada essa visão pluralística do processo de controle de 

constitucionalidade – ampla legitimidade democrática aos julgamentos proferidos 

pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive naqueles casos em que a Suprema Corte, 

regularmente provocada por grupos parlamentares minoritários, a estes tem 

reconhecido – pelo fato de o direito das minorias compor o próprio estatuto do regime 

democrático – o direito de investigação mediante comissões parlamentares de inquérito 

(MS 24.831/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.441/DF, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO, v.g.), tanto quanto tem proclamado, em respeito à vontade soberana dos 

cidadãos, o dever de fidelidade partidária dos parlamentares eleitos, assim 

impedindo a deformação do modelo de representação popular (MS 26.603/DF, Rel. 

Min. CELSO DE MELLO – MS 26.604/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.). 

 

Mostra-se relevante enfatizar que a interpretação judicial desempenha um 

papel de fundamental importância não só na revelação do sentido das regras 

normativas que compõem o ordenamento positivo, mas, sobretudo, na adequação da 

própria Constituição às novas exigências, necessidades e transformações resultantes 

dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam a sociedade 

contemporânea. 

 

Daí a precisa observação de FRANCISCO CAMPOS (“Direito 

Constitucional”, vol. II/403, 1956, Freitas Bastos), cujo magistério enfatiza, 

corretamente, que no poder de interpretar  os textos normativos inclui-se a 
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prerrogativa judicial de reformulá-los, em face de novas e cambiantes realidades 

sequer existentes naquele particular momento histórico em que tais regras foram 

concebidas e elaboradas.  

 

Importante rememorar, bem por isso, a lição desse eminente publicista, 

para quem “O poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder 

de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais 

incumbidos de aplicá-la (...). Nos Tribunais incumbidos da guarda da Constituição, 

funciona, igualmente, o poder constituinte” (grifei ). 

 

Enfim , Senhora Presidente, nada mais justo e oportuno, nesta data em que 

se celebra o Dia da Constituição, do que destacar a posição da magistratura nacional 

como sujeito de concretização da normatividade fundada em nossa Carta Política. 

 

Não se pode desconhecer que o Poder Judiciário assume, na estrutura 

institucional em que se organiza o aparelho de Estado, significativo relevo político, 

jurídico e social, pois não há, na história das sociedades políticas, qualquer registro 

de um Povo que, despojado de juízes e Tribunais independentes, tenha conseguido 

preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. 

 

Cumprimento Vossa Excelência, Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, e o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, MICHEL TEMER, ambos ilustres 

constitucionalistas e Professores eminentes, neste momento em que esta Corte, 

reunida em sessão plenária, presta reverência à autoridade de nossa Lei Fundamental, 

ao mesmo tempo em que renova o seu compromisso de fé na majestade suprema da 

Constituição da República. 
 

___________________________ 


