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APRESENTAÇAO 

Sob a preclara coordenação do Dr. Antônio Carlos Mathias Coltro,juiz e 
doutrinador de múltiplas virtudes e superior talento, a "Editora Juarez de 
Oliveira", teve a elogiável iniciativa de reunir um seleto grupo de admiráveis 
Juristas brasileiros para refletir e escrever sobre a Constituição de 1988. 

Bastariam os nomes dos participantes convidados e da prestigiosa editora 
para justificar a coletânea e imprimir -lhe o selo de indiscutível qualidade. Foi 
além, no entanto, a visão do ilustre Coordenador, ao optar por agrupar os estudos 
em tomo do primeiro decênio da nossa atual Constituição, rotulada "Constituição 
- cidadã". 

Recomendar tal coletânea, nesta apresentação que me orgulha e envaidece, 
seria o minimo a dizer. Trata-se, na realidade, de obra marcada não só pela sua 
atualidade nos campos jurídico, social e político como também pelo seu elevado 
e denso conteúdo e pela variada gama de aspectos enfrentados com arte e maestria 

Sem embargo das críticas que são dirigidas à nossa Lei Maior, muitas das 
quais justificadas, verdade também é que não se pode negar a vontade do 
constituinte de 1988 em espelhar no seu texto as reivindicações de uma sociedade 
emergente do obscurantismo e da repressão ditatorial, nela proclamando sua fé 
no princípio federativo e no Estado Democrático de Direito, tendo como norte 
a soberania, o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, tendo como objetivos 
fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Nenhuma outra das nossas Constituições, todas igualmente analíticas, 
contemplou a sociedade brasileira com tantos direitos, esquecendo-se, por vezes, 
até mesmo de explicitar os correspondentes deveres. Daí, talvez, o choque com 
a realidade, sempre mais limitada que os sonhos que embalam as nossas 
aspirações, individuais ou coletivas. 
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É sobre esse quadro que se debruçaram os doutos participantes desta obra, 
exuberantemente enriquecida pelos temas versados, que aí estão a povoar e 
comandar o nosso cotidiano, a inquietar todos nós. 

Lo go após a entrada em vigor da Constituição, também tive ensejo de externar 
algumas observações a seu respeito, notadamente no tocante à sua preocupação 
com os princípios processuais, com a socialização do acesso à Justiça, com a 
ampliação do elenco de instrumentos para efetivação das garantias e dos direitos 
proclamados, com a valorização do Judiciário como Poder essencial ao regi
me democrático e a uma sociedade com o perfil desejado (dentre outros, 
RF 304/19S). 

Decorridos os 10 anos, em termos de aprimoramento e modernização do 
Judiciário muito pouco evoluímos. Ampliaram-se as reivindicações, o povo 
recorreu mais à sua proteção, está ele mais presente na vida nacional. A prestação 
jurisdicional, contudo, não obstante o aperfeiçoamento ascendente que vem 
ocorrendo na legislação processual, especialmente no campo das tutelas de 
urgência, continua enervantemente morosa, sobretudo pelas deficiências gritantes 
das nossas organizações judiciárias, que não se ocupam prioritariamente da 
seleção e da formação contínua do homem a quem o Estado atribui a missão de 
realizar a jurisdição, que sequer prevêem órgãos de planejamento e pesquisa 
permanentes, deixando-nos a todos no desalento do empirismo das práticas 
envelhecidas. 

Este é apenas um dos muitos ângulos do robusto acervo de temas postos à 
meditação do público leitor, dos pesquisadores, dos operadores do Direito e de 
todos os que cultuam o Direito, essa arte de conduzir os homens na feliz expressão 
do jurista-poeta Temas que vão do direito público ao direito privado, sem 
esquecer dos interesses difusos e coletivos, da nossa evolução político-social 
aos direitos fundamentais da cidadania, todos eles sob o signo comum do que 
há de melhor no universo do Direito: a essencialidade do diálogo e da funda
mentação no pensamento jurídico. 

É livro, em suma, para se ler com agrado e proveito, para consultar com 
freqüência e para guardar com destaque. 

Brasília, janeiro de 1999. 
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