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A propósito do senador ~talício:

a inconstitucionalidade da
emenda que o instituir

Amandino Teixeira Nunes Júnior
Assessor Legúlativo da Camata dos Deputados
(Área de Direito Constitucional e
Administrativo), professor universitário e
mestre em Direito pela UFMG

A mídia vem anunciando a intenção de se incluir no rol de mudanças

preconizadas pelo Governo ao texto constitucional, sob ínspíração de pro

mover a-.reforma política, a criação do cargo de senador vitalício, a ser provi

do por ex-Presidentes da República, no gozo de seus direitos políticos.

Sem adentrar em perquirições metajurídicas, por ser a Constituição o

estuário das decisões políticas fundamentais conformadoras do corpo social,

entendemos que a alteração que se alvitra não pode prosperar, em face de

vício insanável quanto à sua constitucionalidade.

Com efeito, a Carta de 1988, ora em vigor} contém dois tipos de nor

mas: as reformáveis e as irreformáveis. As primeiras estão sob o alcance da

ação do poder constituinte derivado, podendo ser modificadas pelo procedi

mento das emendas. As segundas estão fora do alcance da ação do poder

constituinte derivado, não podendo ser modificadas pelo procedimento das

emendas.

As normas irreformáveis constituem o núcleo intangível da Consti

tuição, definido no art. 60, § 4°, I a IV, in verbis:
':Art. 60 .

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a

abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto} universal e periódico;

IH - a separação dos poderes;

IV - os direitos e garantias individuais." (grifamos)

Sobre o assunto, JOSÉ AFONSO DA SILVA, no seu "Curso de Di

reito Constitucional Positivo", 10a ed., p. 69, assinala que:

'1\ vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento



conceitual da Federação, ou do voto direito, ou indiretamente restrin

gir a liberdade religiosa, ou de comunicação oU outro direito e garan

tia individual; basta que a proposta de emenda se encaminhe ainda

que remotamente, "tenda" (emendas tendentes, diz o texto) para sua

abolição." (grifamos)
Ora, a criação do cargo de senador vitalício, como se pretende, afron

ta o inciso II do § 4° do art. 60 da Lei Maior, pois se encaminha para abolir,

neste ponto,o voto direto, secreto, universal e periódico.

Portanto, para bom entendedor, meia palavra basta: a vingar a altera

ção precitada, estará vulnerada a Constituição e, por isso, nesta parte, será

inconstitucional a emenda.
O direito do voto - que constitui o substrato da República e a maior

das conquistas democráticas - está protegido como cláusula pétrea pelo le

gislador constituinte originário. Não poderá sofrer modificação, por míni

ma que seja, pelo legislador constituinte derivado.

Como arremate final, a alteração que se colima, marcada com a pe

cha de senador vitalído, conspurcará o constitucionalismo pátrio, devendo,

desde logo, ser sepultada no esquecimento.
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