
.sO DE DIREI IO CONSTI rL elo AI POSITIVO 

Iportunidad ' de reelaborar o texto a fim de lhe dar 
do que sobrar da Constitução. Esforçamo-n s, por 
e não alongar demasiadamente o volume. 
lo da República Federativa do Brasil de 1988 suscita 
)rmai e de fu ndo que importam a adoção de Ilova 
informa uma conc pção do Es tado e da S ci dade 

vigorava no regim constitucional revogado. Quer 
'ótico de Direito e ume ociedade livre, justa e solidária . 
Im tratamento no O da ma téria consti tucional, q ue 
r neste volume. Por certo que mú [ri pIos problemas, 
texto, mereceriam, quem sabe, uma refl exão ma is 

lais demorada. Isso demand aria mais tempo, sem 
D, tivé semos a certeza de que defeitos fo S ' 01 vi 
!ão, não quisemos retardar mai a p ublicação des ta 
'ança mesmo de qu os professores, estud ntes, e 
s em geral nos apontem as falhas para q ue sobre 
.5 próximas edi ções deste volume que tem mereci 
os meios juríd icos. Pareceu-nos ainda con veniente 
)bal do conteúdo da C nstituição, pelo quê o livro 
'nte, de modo a que cada professor, que o honrar 
~m seus cursos, possa encontrar informações bási
ctivos programas de ensino, ao mesmo tempo em 
; tenham nele fonte de seus estudos e de esclareci
úvidas mais comuns, e juízes, promotor 5 e advo
le servir-se no exercício de suas atividad s. 
e fez uma opção muito clara por uma Constituição 
tou a chamada constitu ição sintética, que é consti
Irque construtora apenas de liberdade-negativa ou 
mento, opos ta à autoridade, modelo de constitui 
se chama de constituição-garantia (ou constituição-

J garantia não só foi preservada como até ampliada 
1ão como mera garantia do existente ou como sim-
liberdades negativas ou liberdades-limite . Assu

Ística de constituição-dirigente, enquanto define fins 
30 futura , menos no sentido socialista do que no de 
,cia] d mocrática, imperfeita, reconheça-se. P r isso, 
uci sa e, no seu compromisso om a ga rantia das 

'com um pl ano de evolução polí tica d e cont údo 
re mantém uma linha d co rência doutrinária fi r
m, para transformaçõ 5 fu tu ras, tanto seja cumpri
Ima de toda constitu ição dinâmica : ser cumprida. 
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