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Por uma Constituição Sintética* 
José Renato Nalini 

Juiz de Direito 

Escoa-se o tempo cometido aos 
constituintes para a elaboração do 
novo pacto fundamental brasileiro e 
a discussão em tomo ao regramento 
interno de seus trabalhos consome 
dias preciosos. Pára uma Constitui
ção que se pretende concluída em 
setembro, restam cento e oitenta 
dias para a Integral elaboração, aí 
incluída a redaçâo, debates, emen
das e adoçfio da definitiva, versão. 
Não se pode afirmar disponham de 
Vasto lapso temporal os detentores 
âo mais relevante mandato que se 
pode outorgar a um representante. 
~» Até o momento, o Brasil já con
tou com sete Constituições: 1824, 
1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969. 
Dessas, quatro resultaram de proces
so de outorga ilegítima, conforme sa
lienta JOSÉ CELSO DE MELLO FI
LHO: as de 1824,1937,1967 e 1969. E 
três somente, foram votadas e pro
mulgadas por Assembleias Consti
tuintes: 1891, 1934 e 1946. 

A primeira Assembleia Consti
tuinte se instalou em 15.11.1890 e a 
Constituição Federal foi promulgada 
em 24.2.1891. A segunda se instalou 
em 15.11.1933 e a nova Constituição 
foi promulgada em 16.7.1934. E a ter
ceira Assembleia, com instalação em 
2:2.1946, trabalhou de modo a que a 
nova Carta Magna fosse promulgada 
em 18.9.1946. 

Verifica-se, dessa forma, que ne
nhuma das Assembleias Constituin
tes no Brasil perdurou mais do que 
oito meses. A primeira Constituição 
republicana foi elaborada em pouco 
m ais de dois meses. E, há quase um 
século, não se dispunha do instru
mental tecnológico propiciado pela 
informática, instrumento evidente 
de agilização que se coloca à disposi-

. ção do constituinte. 

* É essencial que a Constituição 
"do Brasil de 1987, sobrevindo após 

um quarto de século de arbítrio, me
reça redação definitiva no prazo pre
visto. Não se discute que uma nova 
estruturação formal da sociedade 
politica deixe de representar a solu-

', ção para todas as mazelas do Estado 
1 brasileiro. A luta, porém, que a socie
dade civil desenvolveu para que a 
liova ordem desembocasse na convo
cação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte livremente eleita, não 
merece o gradual arrefecimento que 
adviria de se prolongar, indefinida
mente, a elaboração da nova Carta. 

Por esse motivo, merece análise 
a alternativa de se prever uma Cons
tituição sintética. Não vem sendo es
se modelo o adotado pelo constltuin-
te pâtno A Carta Imperial teve 179 

artigos; mas a primeira Constituição 
da República conseguiu reduzir esse 
número para 91, afora os 8 artigos 
das disposições transitórias. Em 1934 
eram 187 os artigos, mais 26 corres
pondendo às normas de transição. O 
mesmo número de 187 foi conserva
do em 1937 e elevado para 222 em 
1946, reduzindo-se-o para 189 em 
1967. 

A Constituição atual ostenta 217 
artigos. Mas o anteprojeto da Comis
são AFONBO ARINOS oferecido co
mo subsídio à Constituite, é vasto rol 
de 436 artigos, mais 32 de disposições 
transitórias. 

Compreende-se o intuito inspira
dor dessa ampliação: a relevância 
que muitos temas adquiriram, o des
conforto que a comunidade sentiu 
pela ausência de proteçfio efetiva a 
determinados valores, a própria in
tensidade reivindicatória, tudo fez 
com que se pretendesse colocar sob 
abrigo constitucional, questões que 
melhor restariam tratadas por legis
lação infraconstitucional. 

A inconveniência que disso re
sultará é facilmente previsível. Nada 
obstante rotulada como Constitui
ção rígida, que exige procedimento 
específico e mais complexo para 
eventual modificação, a dinâmica da 
realidade social imporá a frequente 
revisão do seu conteúdo. A perma
nência do pacto Jurídico básico resi
de na generalidade de suas disposi
ções. Para o próprio robustecimento 
da crença na Constituição, íator pri
mordial ao Estado de Direito, inte
ressa que seu texto não seja frequen
temente alterado. Afinal, lembra 
Story, "ninguém, em um governo re
publicano, pode duvidar que a von
tade do povo é e deve ser suprema. 
Mas é a vontade deliberada do povo 
evidenciada por seus atos solenes e 
não as ebulições momentâneas da
queles que agem pela maioria de um 
dia, de um mês ou de um ano". 

A ninguém interessa um texto 
entremeado de questões que mais 
adequadamente restariam tratadas 
pelo legislador ordinário. A Carta 
Magna deve ser reservado o que lhe é 
substancial: a forma e estrutura do 
Estado, o regime de governo e — pa
ra manter a tradição clássica — o 
elenco dos direitos e garantias indivi
duais. 

O sistema que tem inspirado a 
elaboração das Constituições brasi-
leleiras em nada contribui para a es
tabilidade das instituições, nem ex
prime a segurança do princípio da 
supremacia constitucional. Pois "er
rado foi o critério com que se alargou 
o conteúdo da Constituição", lembra 
PONTES DE MIRANDA — "Erro na 
técnica do conteúdo, e não na técni
ca da Constituição em relação às ou

tras leis. Ocorre o erro quando nela 
incluíram matérias de direito admi
nistrativo, penal, intertemporal e ci
vil. Imobiliza-se, desaconselhada-
mente, o que é de si móvel e mutável. 
Dá-se primeira plana a regras secun
dárias. Constitucionaliza-se assunto 
de leis ordinárias e, talvez, de pura 
administração. Ou, com isto, se ex
põe o Estado a permanências jurídi
cas contrárias aos interesses públi
cos; ou a própria Constituição a revi
sões frequentes". 

Nada impede aos constituintes 
brasileiros reajam contra a tendên
cia predominante, de elaboração de 
um texto excessivamente desenvol
vido, incorporando matéria estranha 
ao Direito Constitucional, já que — 
na prática — e isso é observado por 
H.C.BLACK — não há limite para as 
provisões que se pretende elevar à 
dignidade de integração num Ato 
Orgânico Fundamental. 

Além da síntese quantitativa em 
relação aos preceitos que contiver, 
devem os elaboradores da esperada 
Constituição de 1987 atentar para a 
possibilidade de síntese do próprio 
texto. Disposições breves, com eco
nomia de expressões, garantirão vi
da longa para essa obra, que se pre
tende duradoura e respeitada. 

A questão é polémica. O prof. Mi
guel Reale, em seu "Por uma Consti
tuição Brasileira", atribui a peculia
res condições histórico-sociais, e não 
a problemas de ordem formal, a lon
ga duração da Constituição america
na. Mas também reconhece a neces
sidade de supressão, do corpo da Lei 
Magna, tudo que seja acessório ou 
transitório, sem se deixar seduzir pe
lo ideal de um Estatuto Político pre-
concebidamente resumido: "Não se 
trata de fazer um resumo, mas de se 
realizar uma síntese: síntese de uma 
estrutura normativa que possa aten
der, em unidade harmónica e justa, 
aos direitos e deveres dos indivíduos 
e dos grupos, a cujo serviço se ponha 
o Estado, para tal fim adequadamen
te ordenado em seus Poderes e ser
viços". 

Esse cotejo não pode ser subtraí
do à análise dos constituintes. Uma 
Constituição que pretenda descer a 
minúcias, para regular o acesso dos 
estudantes à Escola Superior, incen
tivo a profissionais desse nível para 
exercício de atividades no interior do 
País e continua a se preocupar com 
títulos de ocupantes de determina
dos cargos, será sem dúvida atrope
lada pela realidade. A Nação espera 
ise não possa aplicar à nova Carta a 
advertência clássica de Jean Cruet 
que, em relação às leis, afirmava se
rem elas inúteis, perante a vida pal
pitante do Direito. 

Embargos de declaração: cortt0tência 
JOSÉ PITAS 

Juiz do Trabalho 

1. Embargos de Declaração cons
tituem medida processual através da 
qual pede-se ao órgão que proferiu a 
decisão embargada que "declare o 
que foi decidido". Como lecionou 
Pontes de Miranda (Comentários ao 
Código de Processo Civil, Tomo VII, 
pág. 400, Forense, 1975), não se pede 
que se redecida, mas que se reexpri-
ma. 

Esta definição lavrada com a 
modura conceituai do admirado 
mestre espanca — a despeito de sua 
própria posição em contrário, Cf. pãg 
401 + a classificação dos Embargos 
de Declaração como recursos. Isto 
porque não se tratando de decisão, 
mas de simples reexpressão por em
prego deficiente ou defeituoso do 
veículo do provimento jurisdicional, 
não sucede o ro-curso da lide, mas 
simplesmente a reconstrução da lin
guagem, tal que o veiculo lógico da 
decisão (ato de inteligência) encarne 
o seu animus (ato de vontade do Es
tado). 

2. O provimento jurisdicional, 
que representa a vontade latente da 
consciência coletiva (por ato do Es
tado) só pode ser comunicado por 
um ato de inteligência, cuja encarna
ção lógica, da forma adequada, é a 
sentença. Noutras palavras a decisão 
só pode ser expressa logicamente, 
como obra da razão. 

3. Tem-se observado na primeira 
instância da Justiça do Trabalho 
procedimento incompatível com o 
princípio de celeridade processual e 
incongruente com a necessidade ló
gica dos elementos processuais, 
quanto à competência dos embargos 
declaratórios. 

Por se tratar de órgão colegiado, 
superada está a confusão que levou 
alguns a entender competente para 
julgar os embargos declaratórios o 
Presidente da Junta sem participa
ção dos Vogais, como indica a se
guinte amostra jurisprudencial: 

"O Presidente da Junta não pode 
substituir o Colegiado no Julgamen
to de embargos de declaração." 
(TST, 1« T Rei. Ildélio Martins. DJ 
21/5/82. Apud RJT n° 2, Ementa 1659, 
Freitas Bastos) 

A competência do Colegiado es
tá fixada na Consolidação das Leis 
do Trabalho no artigo 652, Inciso IV, 

alínea "c", e aliás é corolário da com
petência principal. 

Contudo resta expurgar da pra
xis trabalhista procedimento ilógica 
e injuridicamente dispendioso de se 
remeter à pessoa física do prolator 
da sentença, particularmente em ca
sos de substituições de juízes, os re
feridos embargos. 

Esta extravagância induz à es
quisitice de a Secretaria da Junta 
oficiar ao respectivo Tribunal este 
expedir portaria de designação, esta 
ser publicada no Diário Oficial, o ma
gistrado deslocar-se da nova cidade 
onde está judicando para integrar a 
junta que não está sendo presidida 
por ele, em tempo e lugar impraticá
veis, ou como realmente acontece, 
proferir a decisão longe do colegiado 
competente: injuridicidade, error in 
procedendo, incongruência, atraso 
processual. 

A propósito anote-se esta 
ementa: 

"A competência para julgamen
to dós embargos declaratórios é do 
mesmo órgão que proferiu a decisão 
a ser interpretada e não da mesma 
pessoa física pela qual foi ela pro
nunciada." (TRT, 5«, Rei. Juiz Pinho 
Pedreira. Apud Ltr 43/1.021) 

4. Carlos Maximiliano in Comen
tários à Constituição, Editora Jacin-
tho R. Santos, RJ, 1918, página 109, 
em nota de rodapé expõe: 

"É crueldade torturar as leis, de 
propósito, para torturar os homens". 

Sentença não é peça poética ou 
expressão simbólica das artes, mas, 
como se disse, ato de inteligência ar
ticulado por fórmula lógica e dirigido 
primeiramente à razão. Basta, por
tanto, que o receptor da mensagem 
faça uso do raciocínio para reexpres-
sar de forma lógica o conteúdo defei
tuoso ou deficiente da sentença, na 
forma da lei. 

Qual o fundamento deste proce
dimento estranho de se remeter à 
pessoa física que presidiu a Junta na 
época da decisão a apreciação dos 
embargos declaratórios? 

Se houve omissão na sentença 
quanto a ponto devidamente proces
sado, qualquer juiz, em tese, é capaz 
e compentente, enquanto presida o 
respectivo colegiado, para suprir o 
ponto embargado. 

Se houve contradição na senten
ça, sucedeu um erro lógico, e sendo 
lógico basta reespressar-se de forma 
que uma asserção lavrada não con

tradiga outra, sanando-se o pdnto 
arestoso dos juízos enunciados. ' 

Se houve dúvida, o magistrado 
eliminará a debilidade da expressão 
do assentimento e lavrará com soli
dez a adesão do espírito ao juiz enun
ciativo da decisão. • 

Se houve obscuridade, aclarará o 
ponto disforme, fixando a medida 
correta da conotação e extensão dos 
termos empregados. 

A sentença não é ato idiossincrá
tico da vontade do redator da nje$-
ma, que é apenas o "médium" entre a 
vontade potencializada no Direito !e 
o jurisdicionado. Não é ato de cria
ção do Direito, mas de revelação, 
atualização, vitalização das suas nor
mas imanente no ordenamento' de 
forma orgânica. Não é expressão 
subjetiva de vontade, mas ato lógico 
de objetivação do Direito. 

Nisto, encontra-se o fundamento 
principiológico da competência; do 
órgão prolator da sentença, que: é o 
juiz ou o tribunal, como órgão, e hão 
a pessoa física do magistrado invés-, 
tido no cargo e na função. 

Ainda que se considere a decisão 
dos embargos declaratório, não uma 
simples reconstrução da linguagem, 
mas também uma decisão cuja carga 
seja declaratória, não prosperará o 
melindre de alguns megistrados com 
o fundamento em divergência de en
tendimento em relação ao prolator 
da sentença embargada, porque a 
decisão é do colegiado e principal
mente porque no ato declaratório 
dos embargos o colegiado por meio 
de seu presidente restritamente reve
lará a extensão e a conotação ou su
prirá a omissão de um ente jurídico 
autónomo e desvinculado do magis
trado (a sentença), ele lavrará atra
vés de sua decisão a interpretação 
autêntica do julgado. O mesmo crité
rio o magistrado usa, sem estranhar, 
sistematicamente na exegese da lei, 
malgrado possa alguma norma con
trariar seu senso de justiça. ' 

5. Isto posto, cabe, salvo melhor 
juízo, ao órgão fiscalizador da boa 
forma processual dos respectivos tri
bunais assentar provimento no senti
do de se recomendar que no procedi
mento dos embargos de declaração 
julgue-os o próprio colegiado prola
tor, independentemente da pessoa fí
sica do juiz presidente que esteja, no 
momento da oposição, dirigindo a 
Junta. 


