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Catedrático das letras constitucionais, o 
ex-ministro do Supremo tribunal Federal 
e professor de direito eros roberto Grau 
faz uma análise da Carta Magna brasi-
leira, que completa 25 anos de promul-
gação, nesta entrevista à revista Cader-
nos de Seguro, em edição especial sobre 
o aniversário da Constituição Federal de 
1988. Para ele, a Lei Máxima de nosso es-
tado não envelheceu e se adequa à reali-
dade, uma vez que cabe aos juízes inter-
pretá-la de acordo com os fatos dados. 
No entanto, Eros Grau afirma que pre-
cisamos de uma reforma política como 
fundamento da democracia que quere-
mos: “a sociedade está farta de amora-
lidade. rogo apenas que ela recupere a 
ética sem fazer sangrar a democracia.”

Constituição Cidadã
25 anos

Eros Grau
Ex-MiNiSTRO DO SUPREMO TRiBUNAL FEDERAL E PROFESSOR DE DiREiTO

POR GlORia FaRia

FOTOS Édi PEREiRa

Cadernos de segUro: Nesse percurso de 25 anos 
da Constituição Federal de 1988 e tendo cumprido 
seu papel de promotora da democracia entre nós, 
a Carta Magna envelheceu ou permanece adequada  
à realidade? 

eros graU: Enquanto estiver em vigência, a Consti-
tuição será adequada à realidade. Se um dia já não o 
for, deixará de ser a Constituição. Explico-me.

As normas jurídicas constitucionais estão contidas 
no invólucro do texto da Constituição. Aos juízes 
incumbe o dever de interpretá-la, no quadro da rea-
lidade, qual esta se manifesta no momento da inter-
pretação. As normas da Constituição são produzidas 
por quem a interpreta. 

O texto da Constituição de 1988 diz o que os seus 
intérpretes autênticos – os juízes – afirmam que ela 
diz. Se formos capazes de distinguir a Constituição 
formal da material, compreenderemos que o mundo 
do dever ser é um espelho do mundo do ser. Os mo-
vimentos do mundo do ser no outro se compõem. 
Por isso nunca interpretamos somente o texto da 
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Entrevista

As normas contidas na Constituição são 

enunciadas pelos juízes, como resultado da interpretação  

de seu texto, em determinado momento da realidade. 

Constituição formal, mas também a realidade da 
constituição material. Não me canso de repetir que 
a Constituição formal conforma a realidade, mas é 
determinada por essa mesma realidade. Por isso a 
distinção entre uma e outra, Constituição formal 
e constituição material, apenas se pode operar no 
plano do pensamento abstrato. A intrusão de uma 
na outra se dá em pleno movimento. Os juízes não 
apenas compreendem e aplicam o texto da Consti-
tuição formal: as decisões por eles tomadas resultam 
dos movimentos das forças hegemônicas, tais como 
eles as compreendem. Se formos capazes de entender 
que as coisas se passam assim, teremos condições de 
compreender, também, como se constituiu o texto da 
Constituição de 1988 e como ele permanece contem-
porâneo à realidade, hoje, aqui, agora. 

Cadernos: Em relação às alterações ao texto cons-
titucional dadas pelas 74 emendas constitucionais, 
uma das polêmicas é aquela de nº 45, que cria a sú-
mula vinculante, dentre outras alterações dirigidas 
ao Judiciário, no sentido de desafogar esse Poder do 
volume absurdamente excessivo de processos. Dez 
anos depois de sua aprovação, há como avaliar se tal 
emenda conseguiu a eficácia de seus propósitos? 

eg: Essa é uma pergunta muito interessante, porque 
me permite insistir em uma distinção fundamental, 
que aparta os textos normativos, de um lado, e as 
normas, de outro. As normas contidas na Constitui-
ção são enunciadas pelos juízes, como resultado da 

interpretação de seu texto, em determinado momen-
to da realidade. É muito, muito importante compre-
endermos que as normas jurídicas são definidas por 
quem interpreta os textos da Constituição e das leis. 
Porém, apenas uma categoria de intérpretes enuncia 
interpretações, isto é, normas jurídicas: são os juízes. 
Somente eles são dotados do poder de transformar 
os textos normativos em normas jurídicas. Os outros 
intérpretes, não, unicamente podem tentar conven-
cer os juízes a decidir em um ou outro sentido. 

A Constituição diz que o Supremo Tribunal Fede-
ral poderá, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. Mais: em relação ao 
ato administrativo ou decisão judicial que contrariar 
a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. 
Este, julgando-a procedente, anulará o ato adminis-
trativo ou cassará a decisão judicial reclamada. 

Essas decisões são tomadas, pelo STF, a partir de 
normas resultantes da interpretação que ele mesmo 
faz da Constituição. Sucede que tais normas se trans-
formam em novos textos, assim que aprovadas as sú-
mulas! Essas súmulas são novos textos normativos, 
textos que obrigam todos os demais órgãos do Poder 
Judiciário e a administração pública direta e indire-
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ta, nas esferas federal, estadual e municipal! Os Tex-
tos deverão ser interpretados – assim e então trans-
formados em normas jurídicas – para que possam ser 
aplicados. Se compreendermos isso, estaremos capa-
citados a entender que a súmula não é senão a ele-
vação a texto normativo de algumas jurisprudências 
do STF. O problema é que o STF andou definindo 
algumas súmulas que não chegaram a consubstan-
ciar decisões reiteradas sobre matéria constitucional 
e isso é francamente inconstitucional... 

Cadernos: É imprescindível a mudança da Consti-
tuição para compatibilizar institutos do parlamen-
tarismo que ela exibe com o regime de presiden-
cialismo de coalizão, que nos governa? Como será 
possível abandonar esse estádio, que com alguma 
originalidade, é verdade, fomos capazes de inventar, 
separando o verdadeiro parlamentarismo do presi-
dencialismo autêntico?

eg: Não creio seja necessária, nesse sentido, mudança 
nenhuma no texto da Constituição. A alternativa presi-
dencialismo/parlamentarismo expressou um momento 
histórico, cujos traços no texto da Constituição não 
deixam traços... Hoje, excedendo-a, lastimavelmente 
estamos a suportar um presidencialismo com vocação 
autoritária e alguns desvios, a respeito dos quais me 
contenho – como quem segura um grito na garganta. 

Cadernos: O que fazer com a excessiva concentra-
ção das receitas nas mãos da União, possibilitada pelo 
alargamento das brechas, e o preenchimento das lacu-
nas efetuado pela legislação infraconstitucional, que 
transforma a nossa República, que a Constituição, em 
vários de seus títulos, capítulos e artigos, quer Federa-
tiva, em verdadeiro estado unitário, regredindo na es-
pacialização e na distribuição de Poderes ao patamar 
da Constituição de 1824? 

eg: É um caso sério. A nossa federação é centrífuga, 
ao contrário da norte-americana, centrípeta. Há um 
livro do professor Antonio Roberto Sampaio Dó-
ria, professor do Largo de São Francisco, a minha 
Faculdade, no qual essa diferença histórica é mag-
nificamente analisada. Um grande professor, que 
infelizmente se foi, moço ainda. Nossa federação é 
artificial, além de artificiosa. Daí haver tanto, tanto a 
reconsiderarmos. Precisamos repensar, inclusive geo-
politicamente, nosso país. 

Cadernos: Sem uma reforma política que nos devol-
va a inteireza da representação como fundamento da 
democracia que queremos, e que está ameaçada em 
seus pilares pela incapacidade de ser representativa, 
e sem a reformulação da administração publica, é 
possível responder ao clamor das ruas reivindicando 
efetividade na prestação de serviços públicos – em 
particular, na educação, saúde e na mobilidade urba-
na? Ou vamos contemplar, com ou sem a reforma da 
Constituição e respectiva legislação infraconstitucio-
nal, inermes, o que virá após a reiteração dos pleitos, 
não atendidos, das jornadas de junho de 2013?

eg: Essa reforma terá de vir, virá. Desejamos a demo-
cracia, mas que seja eticamente correta. A sociedade 
está farta de amoralidade. Rogo apenas que ela recu-
pere a ética sem fazer sangrar a democracia. 
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