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Ao escrever a presente dissertação parece-me que a história não tem passado e, sim, 

atualiza-se. Dessa forma, estamos tudo e todos, num longo, imenso presente rude e 

esperançoso. Daí, o direito e a democracia. 



RESUMO 

DE MARCO, Desirée Sépe. Legística: sua contribuição para a formulação de políticas 

públicas na democracia contemporânea. 99 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito. Departamento de Direito do Estado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

A presente dissertação se ocupa em analisar a relevância da melhor técnica 

legislativa, para a formulação e efetivação de políticas públicas, dentro de nossa 

contemporaneidade democrática. Nesse aspecto, um instrumento recente aparece no 

cenário político e jurídico: a Legística. 

Em linhas gerais, a Legística sintetiza o estudo dos aspectos formal e material do 

texto legal, além de perquirir, à luz da ciência jurídica, se seria possível que a lei, com 

todas as suas características e com as garantias que visa promover, fosse instrumento apto 

à determinada dinâmica que permitisse adaptações de conteúdo, em face de sua aplicação 

no curso do tempo. E, ainda, antes mesmo da vigência do texto normativo, qual o trâmite 

que viabilizasse participação e técnica. 

Ao discorrer sobre o tema, pareceu-me mais adequado definir um foco e cercá-lo 

das informações relevantes, visando consolidá-lo como síntese de inúmeros processos. A 

lei é esse foco. O mandamento legal, na Ordem Constitucional, que fundamenta o poder 

estatal, e todas as influências que correm como pano de fundo, inclusive as históricas, 

porém, sem longas digressões.  

O tempo presente parece-me sintetizar, em si próprio, toda experiência acumulada e 

variantes decorrentes do local, da política e das ambições econômicas e, com igual 

relevância, dos anseios por um mundo melhor, de homens e mulheres. 

Penso que a presente dissertação terá cumprido seu papel, se permanecer coerente 

com as fontes de pesquisa, seus próprios termos, e se instigar ao leitor chegar ao seu final.  

 

Palavras-chave: legística, democracia, republicanismo, Poder Constituinte, Constituição, 

lei, processo legislativo, poderes do Estado, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, Bruce Arnold Ackerman. 



ABSTRACT 

DE MARCO, Desirée Sépe. Legistics: its contribution in formulating public policies in 

contemporary democracy. 99 pages. Master degree Dissertation – Faculdade de Direito. 

Departamento de Direito do Estado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

The present essay is concerned with analyzing the relevance of the best legislative 

technique for the enforcement and execution of public policies within our contemporary 

democracy. According to this, a recent instrument appears in the political and legal 

scene:Legistics. 

In general  Legistica summarizes the study of both formal and material aspects of 

the legal text besides questioning – with scientism - whether it was possible to the law, 

with all  its features and with the assurances that promotes would be a capable instrument 

to a specific dynamic that would allow content to be adapted due to the concreteness of 

time. And yet, even before its term, which could be the procedure which would enable 

participation and technique? 

Discussing the topic, it seemed more appropriate to define a focus and surround it 

with relevant information in order to consolidate it as a synthesis of many processes. The 

law is this focus. The legal command in Constitutional order that underlies state power. 

And all the influences that run in the background, including the historical, but without long 

digressions.   

It seems to me that the present time summarizes the whole experience and variants 

arising from local, politics, and economic ambitions and, with equal relevance, the 

yearnings for a better world of men and women. 

I think that the present work will have fulfilled its role, if it remains consistent with 

its research sources, its own terms that urges the reader to get to its end. 

 

Keywords: Legístics, democracy, republicanism, constitutional power, constitution, law, 

legislative process, powers of the State, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

Bruce Arnold Ackerman. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação, no âmbito do programa de Pós-Graduação na área de 

Direito do Estado, trata do tema Legística: sua contribuição para a formulação de 

políticas públicas na democracia contemporânea. 

Primeiramente, é preciso definir que a realidade democrática diz respeito ao 

cenário brasileiro contemporâneo, seu sistema hierarquizado de normas e a relação entre 

poderes de Estado. É claro que há exemplos e a própria história que remetem para o 

ambiente de outros países e circunstâncias. Mas, objetivamente, em se tratando de 

contemporaneidade, em algumas etapas, em benefício da reflexão a qual me propus, cito 

o exemplo norte-americano em vista das reflexões do professor Bruce Arnold Ackerman.  

Estudar a possibilidade da melhor lei é igualmente falar de Constituição, de 

democracia, separação de poderes, direitos humanos, em face de uma realidade 

profundamente acelerada pelo fenômeno da globalização.  

O estudo da lei escrita em seus aspectos formal e material, a boa norma, dentro de 

uma perspectiva de consolidação de políticas públicas, isto é, instrumento relacionado às 

ações que tem como escopo o bem estar social, me parece tema bastante atual e que 

comporta alguns desafios, sendo, talvez, o maior deles, contextualizá-lo mais no ambiente 

político e correr o risco de se afastar da cientificidade e do rigor jurídico. 

Também, porque aproximar conceitos jurídicos rígidos da vida cotidiana é 

descrever ou analisar o desenrolar dos acontecimentos, a realidade com seus dramas, 

bem na nossa frente sob o prisma da intervenção do Direito. A norma legal não se 

furta ao mérito. 

Assim, a vertente executivo-legislativo revela-se de maneira mais eloquente, não 

obstante o nosso aristocrático Judiciário, ainda que não o queira, politicamente falando, 

tenha assumido algumas vanguardas, colocando valores democráticos nos trilhos, tais 

como interesse público e o cumprimento de políticas públicas por parte do Estado, 

responsabilizando agentes públicos por omissões, a favor da inclusão social e contra, 

óbvio, o servilismo das maiorias governamentais que dominam o cenário institucional. 

De fato, é desconcertante. 
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Não se trata de uma defesa disfarçada ao ativismo judicial, mas é, antes de tudo, 

uma compreensão de como as coisas chegaram a tal ponto. 

Falar de lei e de Legística é falar de legalidade e legitimidade. É falar de 

Constituição e um pouco da História que deu origem ao movimento constitucionalista, 

unindo-o à realidade de nosso processo constituinte, parâmetro que adotei como contexto 

de atualidade, até porque concentra um momento majestoso de nossa história política. 

Usei fontes de informação e textos em sítio eletrônico da Câmara Federal. 

A Legística pressupõe uma realidade cambiante. Penso, todavia, que o estudo a 

que se propôs, a elaboração da melhor lei, clara e sem obscurantismos dignos de 

tecnicistas encastelados versados em interpretar o “verdadeiro querer do texto legal” teve 

sua gênese no interesse do capital imperialista em não perder tempo e dinheiro com 

entraves interpretativos, não raro acabando no Judiciário por longo período, uma antítese 

em face da corrida desenfreada, em hora real, do processo globalizado da economia 

internacional. 

Mas, mesmo assim, esse mesmo instrumento pode ser de utilidade cidadã e de 

valorização de nossas instituições democráticas. Seria um bom avanço recuperar a 

confiança na classe política, sobretudo quando a realidade nos mostra tanta 

subserviência e hipocrisia. 

Adotei dois paradigmas teóricos do direito do Estado e suas relações políticas, 

pela excelência e clareza dos conhecimentos transmitidos no mister da Cátedra a que 

estão afetos, fundamentalmente, as lições de dois professores doutores – o primeiro, 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo e o segundo, Bruce Arnold Ackerman, Excelso da Universidade de Yale (Yale 

Law School) , essenciais ao presente trabalho, como parâmetros para a compreensão 

didática do tema escolhido e suas limitações, sem prejuízo de outros autores estudados e 

citados mas que não são condutores do texto.  

Quando trata da herança do constitucionalismo antigo, professor Manoel aponta 

sua relevância como fonte do constitucionalismo moderno, destacando as principais 

contribuições como lições ou ideário
1
: 1) governo de leis; 2) direitos suprapositivos; 3) a 

                                                           
1
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 
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origem popular do Poder; 4) freios e contrapesos decorrentes da divisão do Poder; 5) 

assembleias representativas, e 6) supremacia da Constituição. 

A síntese que apresenta em verdade traduz um longo processo de amadurecimento 

histórico do homem, as criações sociais e políticas deste, em busca de expressão e em 

defesa de seu direito à dignidade humana, onde a codificação de tais direitos e obrigações 

entre grupamento social e governo – independentemente da forma deste último – deveria 

se apresentar em documento escrito, como garantia, limitando e organizando o Poder
2
.  

Nesse sentido, como exemplo, tanto a Carta Magna, de 1215, quanto a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional 

Constituinte da França, de 1789, preâmbulo da Constituição francesa de 1791, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 10 de dezembro de 1948, 

tiveram relevante destaque, frutos da insurgência à tirania não importando sob qual 

designação e em que momento. E são relevantes fontes do movimento constitucionalista 

que consolidaria o regime democrático, previsto em constituições escritas, sobretudo no 

pós Segunda Guerra Mundial e em centenas de países atualmente. 

Há outros documentos, há outros fatos históricos que bem comprovam, de tempos 

em tempos, a insurgência popular contra a tirania, a opressão, independentemente do 

nome que adquirisse o regime – se feudalismo, monarquia, república democrática, 

governo despótico e assim por diante – todos, sempre evidenciando as causas – violações 

das mais variadas espécies, com ênfase na carga tributária; o estado das coisas – 

miserabilidade e opressão, e o exercício do poder – o abuso do poder e a falta de regras 

de contenção, a seu tempo. Igualmente verificam-se, no curso do amadurecimento do 

capitalismo, outras forças surgirem no seio do cenário social, a reivindicar espaço no 

ambiente político das decisões do poder estatal. Falo de uma burguesia ascendente e que 

se enriquece e de todos os segmentos produtivos que a ela se acoplam na fabricação de 

bens e riquezas.  

As citações históricas têm o objetivo de demonstrar a essência que ultrapassou o 

seu momento original e, assim, contribuíram para a construção do pensamento político 

atual, relacionando-o à sua herança pretérita, isto é, evoluindo o pensamento político a 

novas formas de organização estatal, sem perder a memória de reflexões já realizadas e 

que colaboraram para viabilizar novos enfoques, no tempo presente. 

                                                           
2
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. op. cit., p. 4. 
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Quem pensa o Estado atual, quem se debruça sobre os contornos atuais da 

democracia, ou, simplesmente, focaliza uma pequena ilha nesse imenso oceano, que é 

meu caso, não pode deixar de destacar com reverência a obra de Montesquieu (Charles-

Louis de Secondat, Barão de La Brède e de Montesquieu) Do Espírito das Leis. 

Em absolutamente todas as aulas as quais estive presente, do Programa de Pós-

Graduação da FADUSP, meu querido mestre, professor Manoel Gonçalves, sempre fez 

questão de mencionar, de forma destacada, o ilustre filósofo, em meio a outros 

igualmente notáveis. Das citações realizadas, a mais enfática sempre foi a de 

Montesquieu. 

Por certo, não se compara a excelência do conhecimento transmitido pelo 

professor Manoel nas aulas que ministrou, mas, reconheço, não deixa de ser uma forma 

de reverência ao mestre e demonstrar que compreendo agora, melhor do que em classe, O 

Espírito da obra de Montesquieu, neste momento em que finalizo meu trabalho. Espírito 

que ultrapassou seu momento, dando-nos uma dimensão diferenciada, das inúmeras 

manifestações que incorporou, sobretudo a separação dos poderes.  

Detive-me um pouco sobre sua personalidade o que procurei evitar com os demais 

pensadores, não menos grandiosos.  

Voltando ao presente e olhando o cenário político-institucional estadunidense que 

em parte difere do nosso e, em parte não, Bruce Ackerman
3
 afirma existirem arranjos 

constitucionais tradicionais a que designa como estrutura básica profunda perante os 

quais, os ideais transformadores devem se redefinir, como resposta à resistência 

sustentada pelos conservadores, sob pena de tais projetos de transformações radicais não 

prosperarem.  

Para ele dois aspectos revelam essa estrutura básica: o primeiro, o calendário 

eleitoral e o segundo, a separação dos poderes (Câmara, Senado, Presidência da 

República e a Suprema Corte de Justiça). Segundo o autor, desse fato resulta, por 

determinado período, um criativo diálogo constitucional onde a força que busca a 

ruptura é convidada a repensar sua critica aos arranjos constitucionais tradicionais, 

redefinindo seus próprios ideais (p. 502). 

                                                           
3
ACKERMAN, Bruce Arnold. Transformação do direito constitucional: nós, o povo soberano. Roteiro 

Mauro Raposo de Mello; Organização Luiz Moreita; Tradução Julia Schieri Moura Belo Horizonte: Del 

Rey, 2009. p. 502. 
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Tanto as fontes principiológicas enumeradas pelo professor Manoel, quanto o 

movimento essencialmente político, sempre tão vivamente descrito pelo professor 

Ackerman, podem ser identificados na dinâmica de composição de forças e conceitos, 

frutos de acordos e debates, sobre os quais o texto constitucional nasce como expressão 

da vontade popular em favor do novo status quo.  

Em nosso país, o advento de uma nova ordem constitucional expressa no texto de 

nossa Constituição Federal (CF) é, portanto, o paradigma maior da contemporaneidade 

democrática que a presente dissertação visa focalizar, relacionando-a aos meios de 

implementação de princípios democráticos e inclusão social, observando as mudanças 

próprias de tudo que tem vida, as articulações que ocorreram quando de sua elaboração, 

os procedimentos finalmente aprovados para a efetivação do Estado democrático de 

direito, visando o bem comum, a igualdade, a liberdade e a justiça social; o resguardo 

dessa ordem em garantia da prevalência do ser humano e do trabalho digno como 

essenciais de nossa sociedade plural, aos quais, deve, inclusive, estar submetido o próprio 

poder estatal. 

A democracia moderna não nasceu da tese da separção de poderes, que a admitiu, 

mas do processo que consolidou a contribuição de Montesquieu, através da representação 

da vontade popular. 

Tampouco foi preciso negar a sua gênese na história da manifestação do 

pensamento político clássico, mas a democracia foi uma maneira utilizada de limitar a 

concentração de poderes nas mãos do monarca. E mais, na era moderna, totalmente 

relacionada à república e em seus primórdios, um processo seletivo quase aristocrático.  

A democracia evoluiu e amadureceu. Mas há outras determinantes que pesam 

sobre sua qualidade.  

O processo de industrialização, o surgimento do proletariado e das doutrinas 

marxistas do socialismo e comunismo, as duas Grandes Guerras Mundiais, a ênfase dos 

direitos humanos consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH – ONU, 1948), a resposta liberal ao Estado comunista através dos direitos 

sociais e o Estado providência, o atual fenômeno da globalização e a era da 

informação, que aceleram o processo de concentração econômica ao mesmo tempo 

em que se clama pela inclusão social. 
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E qual a inclusão social que a democracia almeja? A que atenda a rapidez do 

capital e do consumo ou aquela que busca preservar os valores culturais e morais de um 

povo? 

O bom senso determina que a efetivação de políticas públicas por parte da 

Administração se dê nesse sentido do florescer da cidadania, com observância dos 

princípios que norteiam a atividade administrativa, inclusive os controles a que se 

submete, em face da presença dos recursos públicos. 

Políticas Públicas decorrentes de normas legais claras, planejamento adequado, 

transparente, que promova a dignidade humana, com a participação de minorias. Aliás as 

minorias são tema recorrente para o professor Ackerman. Garantir-lhes espaço significa 

um aprimoramento dos processos democráticos. 

O texto dissertativo não é longo e apresenta-se dividido em partes numeradas em 

algarismos romanos, a saber:  

I) Antecedentes do Constitucionalismo Contemporâneo;  

II) Montesquieu;  

III) Constituição;  

IV) A melhor lei;  

V) Políticas Públicas;  

VI) Conclusão. 

Esta é a mensagem que a dissertação pretende deixar clara: o tempo presente 

como síntese de variantes que influenciam as relações em torno do processo de 

elaboração legal e suas consequências cotidianas, na democracia contemporânea, em 

nosso país. A prevalência dos direitos humanos como forma de contenção da burocracia 

estatal e a criação de espaços políticos que expressem o querer da minoria como forma de 

oxigenar as instâncias do poder. 

A presente dissertação terá cumprido a sua proposta original se conseguir, ao 

longo dos capítulos, mostrar com o mínimo de clareza um pouco dessas forças todas em 

movimento, contidas pelo Direito, pela norma e pela democracia. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

Faço a seguinte reflexão: no curso da redação final da presente dissertação, me 

deparei com um dilema.  

Quando defini que gostaria de escrever sobre Legística e sua contribuição para a 

formação de políticas públicas, na contemporaneidade democrática, quis: 1) focalizar o 

cenário da democracia no Brasil, a partir do processo constituinte; 2) consignar a 

presença do fenômeno da Globalização e da técnica da informação como um segundo 

cenário subjacente, complexo, cuja trajetória econômica é fator de alteração nas relações 

sociais e influi em decisões políticas de governos, em face da necessidade de estar mais 

ou menos inserido na ordem econômica internacional; 3) mencionar minimamente um 

“instante” na formação da opinião pública, sendo esse o momento eleitoral; 4) em face, 

principalmente, da realidade econômica mundial e das determinações de nossa 

Constituição Cidadã, escrever sobre a implementação de políticas públicas, como meio de 

inclusão dos excluídos e de valorização da dignidade humana e, digamos, satisfeita essa 

preliminar da cidadania, a relevância de sua permanência em níveis satisfatórios, 

pressupondo planejamento coeso e disponibilização de recursos, garantindo acesso a bons 

equipamentos e serviços públicos à comunidade, ou seja, uma resposta efetiva e 

compatível de distribuição de recursos arrecadados, ano a ano, a título de impostos. 

Não houve em nenhum momento a intenção de expressar qualquer anseio sobre 

uma eventual engenharia de perfeições políticas ou econômicas, a não ser, em certo 

sentido – se houver essa perfeição - a validação constante e sempre atualizada da 

significação dos direitos fundamentais da pessoa humana como paradigma de uma 

realidade mais justa, em favor do exercício cidadão mais democrático, mais consciente e 

participativo, reconhecendo que o Estado não renuncia ao arbítrio e autoridade que lhe são 

inerentes, e por isso mesmo deve estar sujeito ao controle constitucional que equilibre forças. 

O fundamental foi, todo tempo, tentar configurar em termos de escrita, as forças 

hegemônicas e condicionantes que testam e desafiam as boas intenções e a seriedade dos 

trabalhos jurídicos, políticos e sociais que se impõem como opinião ou vanguarda, numa 

perspectiva de resistência e consolidação de condutas contrárias, não porque sejam só 

“oposição” mas porque são antes de tudo forças políticas e trabalham para se efetivar. 
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O tema escolhido não foi enfático à relevância que certamente tem o Poder 

Judiciário na democracia contemporânea, sem deixar de fazê-lo presente no que diz 

respeito às políticas públicas, e como o mais aristocrata dos poderes promove 

democracia, legitimado pelo texto constitucional.  

Presentes na dissertação o relato de quão humanas e fundamentais foram todas as 

lutas, documentos e movimentos visando substituir déspotas e tiranos por governantes 

civis; o caminho percorrido por pensadores e por movimentos sociais na construção do 

Estado e na sua efetivação como democrático de Direito. 

Mas, agora, apresento o dilema a que me referi e procuro neste final dar-lhe uma 

saída: diante do tema relacionado à contribuição da Legística, em favor da formulação de 

políticas públicas na democracia contemporânea, qual seria a dimensão dessa 

contribuição? Isso porque em face da atualidade do tema “Legística” e diante do fato de 

ser concebida como ramo da Ciência da Legislação, teria esse conjunto de técnicas 

procedimentais a força de vincular a lei e, mais ainda, daqueles que possuem a 

prerrogativa de sua iniciativa? Penso que não. 

Como instrumento a ser utilizado para a elaboração da melhor lei, a Legística é 

totalmente eficaz com seu instrumental e check lists, inserindo-se na esfera de 

planejamento do Executivo e do processo Legislativo e podendo fixar regras de conduta 

que valorizem a clareza, a interface multidisciplinar dos assuntos abordados, o melhor 

aproveitamento das opiniões na elaboração do texto legal ou normativo, criando uma 

consciência responsável no ambiente público sobre o produto final, servindo, essa produção, 

como elemento relevante numa eventual análise judicial, em face do caso concreto.  

Mas aqui há duas hipóteses, a primeira que poderia ser, sim, bastante significativa 

para a democracia contemporânea, que consiste na criação e aproveitamento de 

mecanismos de atualização do texto legal ou normativo na sua vigência ou execução, 

capaz de aprimorar-lhe por meio do processo técnico, desde que altamente democrático 

visando a participação do público em geral.  

Em segundo lugar, haverá sempre uma instância decisória, soberana, com poderes 

de alteração ou veto sobre o texto elaborado, podendo rejeitá-lo, suprimir partes ou 

modificá-lo em face de acordos, arranjos ou conveniência seja ela qual for. 

Depois, o Direito tem seu movimento próprio, atual e ao mesmo tempo carregado 

de significado histórico, de verdades que já foram, são e serão postas à prova e que 
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persistem, e que podem mudar ou por um processo revolucionário avassalador da ordem 

reinante, ou pelo processo de assimilação de conteúdos, a seu tempo e mediante 

condições, “acordos seguros”, como fala o professor Ackerman. Esse processo não se 

identifica com os movimentos globalizados, que tramitam sempre em regime de urgência, 

supressiva, pelo prazo, do procedimento normal dos trâmites das coisas e compatíveis 

com a sua respectiva e necessária instrução.  

A Legística pode sim cumprir o seu papel no processo de criação da melhor lei e 

da melhor norma com responsabilidade, inclusive como um mecanismo de consolidação 

e revisão, ainda, se propondo a criar os espaços adequados para uma participação 

democrática que, particularmente, reputo como de extrema relevância, mas circunscrita à 

governança e não ao Governo propriamente, mas servindo o Governo, ao interesse 

público. E, especificamente, quanto a sua contribuição na elaboração de políticas 

públicas, pelos mesmos fundamentos. 

Mas trata-se de um conceito e de uma práxis cuja gênese é concorrente com o 

fenômeno da globalização, podendo servir-lhe, inclusive. Daí a sua técnica poder se 

revestir de um totalitarismo, servindo-o, em desfavor do processo criativo que em outra 

vertente é capaz de suscitar.  

Penso que todo processo técnico visando a obtenção da melhor lei, da melhor 

norma, deva ser saudado em favor do aprimoramento democrático de determinado 

Estado, presentes a razoabilidade, a transparência, o interesse público, tudo que possa 

reverter em favor de textos claros, e posturas mais isentas e republicanas. 

 Na consecução de políticas públicas, fundamental é a disponibilização de 

recursos visando sua implementação e manutenção. Também aqui a Legística pode 

laborar, visando tornar o emaranhado de números das leis orçamentárias mais palatáveis, 

por exemplo, em favor das audiências públicas, de previsão constitucional.  

O propósito da Legística é programático, partindo da identificação das 

deformidades da lei para conceber modelos e critérios destinados à sua eliminação e à 

prevenção de defeitos futuros (Blanco de Morais, pg. 70). Diretrizes de Legística formal, 

“check-lists” de Legística material e programas de consolidação normativa.  

Tais procedimentos devem ser saudados como aprimoramento e especialização da 

atividade pública. A sua avaliação como técnica vai à eficiência da implantação da 

política pública, de maneira bem sucedida e perene como disse. 



17 

Citando as palavras de Luiz Carlos Bresser Pereira: 

A governabilidade e a governança são conceitos mal-definidos, 

frequentemente confundidos. Para mim, governabilidade é uma 

capacidade política de governar derivada da relação de legitimidade 

do Estado e do seu governo com a sociedade; governança é a 

capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um 

governo implementar políticas.
4
 

 

Não escrevi sobre uma sociedade perfeita, e nem penso sobre ela, a menos que 

estivéssemos num país de pequenas proporções. No Brasil, as ambições são grandiosas. 

O aspecto mais interessante daquilo lí (e foi pouco) na obra do professor Bruce 

Arnold Ackerman residiu, todo tempo, na sua escrita que reflete sobreposição de 

situações gerando a tensão identificável até nas relações mais cotidianas travadas na 

Administração pública, sem abrir mão da supremacia democrática, dos direitos humanos, 

e da tradição como elemento apaziguador de angústias próprias da disputa política e, 

depois, especificamente quando propõe métodos de controle democráticos, como foi o 

caso da supermaioria em favor das minorias, descrita num cenário de emergência 

constitucional, estimulando a que nunca se abra mão do saudável exercício da imaginação 

e da reflexão.  

Por outro lado, as lições em aula e as consignadas em livros sobre Direito, 

democracia, constitucionalismo, processo constituinte, Constituição, Estado, poder 

estatal, separação de poderes, Montesquieu, fundamentos do Estado e da democracia 

contemporânea, processo legislativo e direitos humanos, se constituíram em acervo 

preciso, em paradigma para a leitura e aceitação de outros pensamentos e outros autores. 

Mas esse substrato não estaria completo se não fosse a pessoa do Professor Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho a expressá-la e reuni-la em obra, permitindo-me a um comentário 

tantas vezes frisado em classe: o Direito sim é fruto da razão, mas o senhor deixou também 

tão claro o espírito que o comanda – a dignidade irrenunciável do ser humano. 

Sintetizo o final, se houver sínteses a serem feitas: compartilhei e compreendi com 

todos aqueles que tiveram uma chance de se deter mais seriamente sobre um tema e 

estudá-lo, todos os professores que nos conduziram e conduzem nesse caminho por vezes 

                                                           
4
BRESSER PEREIRA, p. 33, 1998 apud ARAÚJO, Vinícius de Carvalho. A conceituação de 

governabilidade e governança, da sua relação entre si e com o conjunto da reforma do Estado e do seu 

aparelho. ENAP, Textos para Discussão. Brasília-DF, mar. 2002. Dispónível em: 

<http://www.enap.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=259>. 
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angustiante, como a reflexão é fundamental e avassaladora, porque não importa se somos 

mais ou menos notáveis em relação à obra, mas o fato é que ela, uma vez acabada, se 

incorpora a nós, fazendo com que nunca mais sejamos os mesmos. 
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