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Em sua notável incursão pela pesquisa acadêmica e literatura jurídica no 
âmbito da chamada Justiça Constitucional, Cibele Fernandes Dias verticalizou 
seus conhecimentos, concepções e impressões sobre o processo silencioso e com-
plexo de mudança informal da Constituição, com foco nas chamadas decisões 
intermediárias da Justiça Constitucional. O resultado é esta magnífica obra, com 
lugar de destaque garantido nas linhas jurídicas nacionais, capaz de fazer avançar 
nossas reflexões e instituições.

Por todo o texto, a conhecida Professora analisa os aspectos mais contradi-
tórios e polêmicos desse assunto, sobretudo seus dois núcleos de maior sensibili-
dade, quais sejam: a legitimidade da Justiça e os limites dessa atividade.

Consciente da evolução e revolução promovida ao longo do curso histórico 
e prático da Justiça Constitucional, encontra-se a autora atenta, desde o início 
da obra, à quebra do tradicional (e ainda intuitivo) modelo binário de decisões 
constitucionais, bem registrando que as decisões constitucionais não mais podem 
ser aprisionadas sob a categorização ou da declaração de constitucionalidade ou 
da de inconstitucionalidade do texto normativo, permeando essa dicotomia com 
ponderações e convicções a demonstrar que entre esses dois polos abre-se um 
abismo repleto de variedades, que correspondem às denominadas decisões inter-
mediárias. A leitura, só por essa circunstância, já se impõe como uma inevitável 
consequência do teor da obra e de sua relevância para o contexto brasileiro, tanto 
teórico como prático.

Contudo aquilo ao que me referia como “evolução” não está isento de 
riscos ao Estado Democrático e, nesta obra, a autora não é enganada por uma 
suposta ideia descompromissada de que o novo é a evolução sempre bem-vinda. 

Prefácio
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Aliás, encontra-se aqui o mote de seu complexo estudo: “O risco de que a utili-
zação das decisões intermediárias, como instrumento de mutação constitucional, 
desequilibre o princípio democrático justifica o estudo da relação entre decisões 
intermediárias e jurisdição constitucional no Estado Democrático”.

Em linguagem e redação acessível, que evita o obscurantismo e as ambigui-
dades, mas que revela a séria e profunda dedicação ao tema, a autora prepara o 
leitor e lhe revela, em um primeiro momento, o caminho a ser percorrido para se 
compreender a mutação constitucional, passando pela estabilidade e rigidez cons-
titucional, pelos processos de mudança da Constituição, alcançando as formas de 
mutação constitucional – momento em que desenha o panorama da relação entre 
a Constituição e a mutação constitucional – confrontando, ainda, as teses e teorias 
que fundamentam sua existência e evidenciam a evolução de seu conteúdo.

Em um segundo momento, a autora ingressa especificamente na mutação 
da própria Justiça Constitucional, traçando sua evolução desde a origem. Diante 
das decisões intermediárias, promove a análise de cada espécie, sistematizando 
coerentemente essa diversidade de decisões, além de discutir, em cada espécie, o 
seu processo interno de formação e seus concretos efeitos.

Suas conclusões são precedidas da discussão sobre a Justiça Constitucional 
no Estado Democrático de Direito, analisando criticamente os aspectos que se 
originam dessa necessária relação.

Além de a autora sistematizar didaticamente toda a temática, promove com 
segurança e didática exemplar a análise de diversos casos práticos, que passaram 
pelo Supremo Tribunal Federal, com ampla repercussão e elevada controvérsia, 
tais como a greve dos servidores públicos, a união homoafetiva e a infidelidade 
partidária.

Ao final da leitura, fica evidente que a autora, com sua larga experiência do-
cente, profissional e acadêmica, foi capaz de construir obra densa e completa, de 
maneira sistematizada e extremamente elucidativa, sobre assunto ainda escasso 
na literatura nacional, mas que deve interessar a todos que estão comprometidos 
com a democracia e com o papel central de uma Justiça Constitucional, dada a 
importância de que a mesma se reveste para a compreensão de todas dimensões 
de nossa vida em sociedade organizada juridicamente.

Por tudo o que fez, a autora conferiu características de obra inovadora ao 
seu trabalho, tanto na temática como na abordagem, o que nos desafia a conhe-
cer essas “decisões intermédias e mutação na Justiça Constitucional” e a nos 
posicionarmos criticamente em face delas.
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