
30 anos de Constituição e Direitos Humanos 

 

Senhores e senhores,  

Sinto-me profundamente honrado em pronunciar-me na abertura 

desse Primeiro Congresso Estadual da Escola Superior da 

Advocacia de Mato Grosso do Sul.  

Os temas propostos para esse encontro – 30 anos de 

comemoração da nossa Constituição Federal e Septuagésimo 

aniversário da Declaração dos Direitos Humanos – têm grande 

convergência teórica, revestindo-se de instigante atualidade.  

Antes de falar sobre a idéia geral que embala (e abraça) este 

congresso quero lembrar que no último dia 11 de agosto 

comemoramos o Dia do Advogado.  

A data representa um marco na luta contra o arbítrio e as 

injustiças sociais.  

Também representa a vitória da sociedade pela conquista do 

Estado Democrático de Direito.  

Nesse aspecto, a OAB/MS tem orgulho do trabalho que vem 

atualmente realizando, sentindo-se em perfeita sintonia com os 

anseios e as pulsões de seus profissionais, bem como de 

expressivas parcelas da nossa sociedade.  



Nossas ações institucionais são frutos dos avanços das sociedades 

abertas. Nada substitui o debate franco, honesto e coerente.  

Por isso devemos refutar os arreglos dos demagogos e populistas 

de ocasião. 

Somos passíveis de erros e controvérsias, mas não nos omitimos 

quando chega o momento de colocarmos para o debate idéias e 

propostas cujos preceitos buscam o bem comum.  

Evitamos a crítica pela crítica e a sua correspondente fulanização 

porque isso apenas enfraquece a argamassa que nos fortalece, 

desvalorizando o elemento essencial de nossa profissão: a palavra, 

os argumentos e o saber amplo e profundo das leis e do 

ordenamento jurídico. 

O discurso fácil e demagógico tem sempre a mesma característica: 

justificar com a retórica vazia o sofisma da ausência de ação.  

Vivemos tempos complexos.  

Os fluxos de opiniões divergentes em vez de nos esmorecer, ao 

contrário, nos enaltecem, pelo simples fato de que a natureza de 

nossa atividade é a de dirimir conflito, conciliar partes, esclarecer 

dúvidas e nos submeter com altivez ao império da lei.  

Estou muito feliz com o trabalho que estamos realizando na nossa 

Ordem.  

A família OAB está reconhecendo nosso esforço para manter 

nossa classe na proa do processo institucional. 



Nosso trabalho está fundamentado na união de uma grande 

equipe, formada por homens e mulheres especiais, cujo interesse é 

fortalecer a profissão e dar garantias para que a sociedade exerça, 

conforme o preceito constitucional, o poder que emana de seu 

próprio seio.  

Meus amigos e amigas, 

Hoje vivemos um momento especial. Estamos comemorando os 

trinta anos de Constituição Federal.  

Olhando em retrospectiva, mirando os anos 80, superamos o 

regime militar, e mudamos o eixo do poder ser derramamento de 

sangue, pacificamente.  

Ao longo de 17 meses de intensos debates congressuais finalizou-

se o texto da peça que deputado Ulysses Guimarães, chamou 

posteriormente de a “Constituição Cidadã”.  

Passados os 30 anos da elaboração da Carta Constitucional de 

1988, posso afirmar que muitos propósitos da Carta foram 

atingidos: conseguimos lançar as bases de um novo pacto social, 

rompendo com o modelo absolutista e semeando os conceitos da 

social-democracia no Brasil. 

Não se desconhece nem se desconsidera as críticas que muitos 

advogados, juristas, teóricos e cientistas políticos fizeram - e 

fazem - à atual Constituição Brasileira.  



De certa maneira, todos nós as compreendemos e aceitamos várias 

das teses em voga. A Carta não é perfeita. Ela gerou dúvidas e 

dívidas sociais imensas.  

Mesmo assim ela permanece como uma bússola a apontar rumos.  

Sabemos que a liberdade proporcionada pela nova Carta aguçou o 

nosso senso crítico e abriu o saudável caminho do debate livre e 

aberto.  

A consagração de conceitos de uma sociedade pluralista e aberta 

permitiu  amplitude dos direitos de participação política e social, 

sem discriminação e privilégios. 

Não há como negar: a compreensão das nossas diferenças, a 

tolerância em ouvir o outro, uma imensa vontade de melhorar e 

superar adversidades, a liberdade de imprensa  – tudo isso se 

tornou possível graças ao lastro cultural proporcionado com a 

Carta Constitucional de 1988. 

 

O revisionismo histórico demonstra com insuperável clareza que 

a construção coletiva de uma nova Carta Constitucional tinha por 

imperativo a superação da carga histórica dos entulhos 

autoritários existentes até então. 

Saímos do Império, fundamos a República e estamos agora 

construindo uma sociedade baseada em autênticos valores 

democráticos. Isso não é pouco. 



É evidente que estamos vivendo um processo de construção 

permanente. O mundo tem um dinamismo que não permite 

mentalidades regressivas. 

Trinta anos pode ser considerada apenas a fase de germinação de 

uma história a ser efetivamente consolidada.  

Somos donos do nosso futuro. 

Estamos ainda aprendendo com as nossas próprias mazelas.  

Mas é inegável que a Constituição de 1988 esteja cada vez 

proporcionando um amadurecimento da sociedade como nunca 

houve em tempo algum na história brasileira. 

 A nossa Constituição contempla em sua estrutura as mais 

diversas aspirações nacionais, sem, contudo, descurar de valores 

primordiais como igualdade, participação política democrática, 

fortalecimento institucional, transparência no poder, justiça 

social e a necessidade de se construir uma única comunidade 

nacional, não permitindo os riscos de secessão, como ocorreu em 

muitas Nações. 

Devo enfatizar que o espírito de nossa Carta Magna sobrevive sob 

a égide da Declaração dos Direitos Humanos, lançada em 1948, 

logo após o advento da Segunda Guerra Mundial.  

As experiências totalitárias do Nazi-fascismo e dos regimes de 

exceção, mostrou-nos como é urgente e importante difundir e 



incorporar em nossas almas as noções básicas de liberdade e 

igualdade de oportunidades.   

Como afirmou o Nobel de economia Amartya Sen os direitos 

humanos tornaram-se elemento fundamental do nosso processo 

de desenvolvimento econômico e social.  

Essa carta de princípios declaratórios, que tem marcado de 

maneira persistente os rumos de nossa civilização, é um libelo à 

tolerância e aos valores fundamentais do Estado Democrático de 

Direito.  

Assim, acredito que o pensamento moderno tem que julgar a 

plausibilidade dos direitos humanos como um sistema de 

raciocínio ético, tendo como uma base um sistema de 

reivindicação política.  

Fora disso não há alternativa.  

Sabemos que o tema é controverso. Muitos questionam e 

relativizam as ações em prol dos direitos humanos, argumentando 

que muitas vezes os “direitos humanos” de potenciais criminosos 

não encontram equivalência dos “direitos humanos” das suas 

vítimas.  

O debate que ainda se trava sobre o assunto deve ser encarado de 

forma aberta, mas temos que reconhecer que, mesmo diante das 

críticas de legitimidade, de coerência e de cultura, os direitos 

humanos representam um avanço civilizatório e elemento 



fundamental para a construção de uma sociedade desenvolvida e 

pacificada. 

A Carta da Declaração dos Direitos Humanos representa um valor 

simbólico em si mesmo.  

Ela demonstra que, apesar de diferentes culturas, concepções 

ideológicas, religiões e pertencimentos, fazemos parte, sem 

sombra de dúvida, da mesma comunidade mundial, a qual deve 

ser cada vez mais regida pela soberania da liberdade.  

Finalizando minhas palavras, quero insistir nessa tecla: Homens e 

mulheres são seres universais. A grandeza de Deus contempla a 

todos.  

E assim espero que o I Congresso Estadual da ESA seja um 

momento iluminado, transformando-se num divisor de águas em 

nossa história e nas nossas vidas.  

 

Muito obrigado! 

 


