
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEGUNDO CAPISTRANO DE ABREU  

 
 
Na opinião de CAPISTRANO DE ABREU (foto), a Constituição Federal deveria 
conter apenas dois artigos: 
 
 
"Artigo 1º - Todo brasileiro deve ter vergonha na cara." 
 
"Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário." 
 
 
Fonte: http://apmed.blogspot.com/2008/02/constituio-federal-segundo-capistrano.html 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A Constituição ideal e a vergonha na cara  

Por João Roberto A. Neves  

Em tempos de encenação de certa peça teatral, cujo ato final é o dia de eleição, convém 
lembrar, sem voltar muito atrás no tempo, o eco do oportunismo que inúmeras vezes 
pautou a disputa entre a “banda de música” da UDN (União Democrática Nacional) e o 
populismo varguista nas décadas de 1950 e 1960.  

Tal eco continua ressonando em tempos hodiernos com um som impecável por meio de 
vozes autoproclamadas éticas, emanadas de todos os matizes e direções.  

Em um coro padronizado, essas vozes, cujos donos estão em um nível delinquencial 
uniforme, transformam-se em histriônica vociferação contra os que se deixaram flagrar 
cometendo pequenos ou grandes delitos, em meio ao enaltecimento dos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  



Na verdade, uma constituição não precisa de princípios; necessita de um só dispositivo, 
como bem sugeriu Capistrano de Abreu (1853-1927): “Todo brasileiro está obrigado 
a ter vergonha na cara”.  

O problema é que só tem vergonha quem é decente. E só é decente quem tem caráter.  

A corrupção decorre da ausência de caráter. E a formação do caráter se traz de berço, de 
famílias estruturadas que não enxergam apenas a pecúnia como objetivo de vida.  

Os velhacos do serviço público, os magistrados venais, os particulares que enriquecem 
cometendo os mais diversos atos ilícitos em conluio com agentes públicos, enfim, todos 
os que usam a máscara da probidade, geralmente tiveram bons professores em casa. E o 
exemplo de casa vai à praça.  

Lamentavelmente, o Brasil tem muitos exemplos que não são olhados, nem propagados.  

Basta um. Há tempos atrás, Clélia Machado, auxiliar de serviços gerais, quando fazia 
faxina na toalete do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Seberi (RS), encontrou 
US$ 6.715. Após entregar os dólares aos policiais, disse: “Bem que podia ser meu de 
verdade. Mas já que não me pertence, devolvi. Era o certo a fazer”.  

Pessoa humilde, Clélia Machado tem um valioso bem: vergonha na cara. 

Advogado  
jran.neves@gmail.com  

Fonte: http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=37478  

 


