
UM ALERTA

Quem suporta a liberdade? (Ana Paula Barcellos, professora de Direito
Constitucional —  Universidade Estadual do Rio de Janeiro — O Globo,
1º de Julho de 2011, página 07 — WordPress — Revisto — Publicado
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De amplo espectro humanista, 

O humanismo, ao colocar o homem no centro dos fenômenos 
sociais, fixa-lhe também o dever jurídico de replicar violações de 
direito

o artigo não é um texto digestivo, veladamente crítico, é uma lição de responsabilidade democrática
e engajamento pessoal e social a ser meditada.

À conta da incapacidade de gerir-se e assumir os riscos decorrentes, nossa Sociedade, em que
pesem os rompantes, é fraca, débil e tem enorme dificuldade em lidar com a liberdade de que goza.
Isso criou um vácuo, ora ocupado pelo Estado-tutor, ranço e faceta ditatorial, que decide para quem
não se sente capaz de fazê-lo, mas impõe escolhas indiscriminadamente, mesmo para quem delas
não necessita ou não pediu suprimento oficial à sua capacidade de decidir, ora abrindo espaços para
práticas absolutamente estranhas ao modelo constitucional/democrático que violam em sua vocação
destrutiva e divisionista os mais comezinhos princípios de direito.

A liberdade tem consequências, entre elas, notadamente, resistir à onda repressiva mascarada
de clamor popular exacerbada na negação e/ou distorção da Constituição e da lei. Nada está além do
Direito, nada, como observou a Professora Ana Paula, com o que o Direito não esteja acostumado a
lidar.

Nenhuma sociedade verdadeiramente democrática caiu do céu no colo dos seus naturais; eles
tiveram de lutar por ela. Reservem e exerçam os cidadãos suas franquias democráticas, submetendo
suas discordâncias ao exame do Poder Judiciário, único Poder da República competente para dizer o
direito. Este é o caminho das Sociedades civilizadas.

 


UMA GRAVE QUESTÃO A PONDERAR

Em seu governo, o eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso editou Decretos Presidenciais 
determinando as chamadas pedaladas fiscais, que giraram em torno de 30; prova-se pelas 
publicações de referidos Decretos. O Presidente Luis Inácio Lula da Silva, no período em que 
governou, servindo-se do precedente, editou boa quantidade de Decretos Presidenciais da mesma 
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natureza; prova-se pelas publicações de referidos Decretos. A Presidente Dilma Roussef, no curso 
de sua política social, trilhou o caminho dos seus antecessores; ao editar os Decretos Presidenciais 
que tanta celeuma provocaram, o que fez foi, tão só, observar uma prática reiterada, tacitamente 
aceita e indene até o seu segundo mandato de cogitações maiores, um ato amparado e permitido 
pelo costume em coadjuvação da norma escrita, que atenua rigores sem permitir desvios. Os valores
contingenciados foram repostos, não resultando qualquer prejuízo ou nódoa a macular o 
comportamento presidencial.

Em direito, é fundamentalmente observada a equidade, o princípio da isonomia que rege as decisões
envolvendo os cidadãos do país em temas jurídicos. O tratamento diferente em questões legais 
rigorosamente idênticas macula e faz nula as decisões. E o que é nulo não pode produzir efeitos.

O princípio da isonomia assenta-se em cláusula pétrea que, não por acaso, é introdutória ao Artigo 
5º da Carta da República, essencial:

Todos são iguais perante a lei.  

                                 (Constituição Federal, Artigo 5º, caput)

É manifesto o arbítrio. Não se questionam decisões políticas no contexto criado por exacerbadas 
posições de oponentes do governo, que tangenciam o desforço e quase tocam a individualidade, o 
personalíssimo espectro da titular do Poder Executivo, dando ao quadro nuances pessoais. O que se 
questiona é a ausência do indispensável estofo jurídico a amparar o processamento do feito e sua 
decisão política, porque nenhum ato decisório, especialmente nas questões de alta indagação, pode 
prescindir, numa democracia, de sua preadequação aos cânones constitucionais e legais, mesmo 
sejam tais questões discutidas e votadas na Câmara Federal de Deputados, e especialmente por isso.

Sendo fato notório, que dispensa a comprovação formal na forma do Instituto Processual, segundo 
as melhores lições e a melhor doutrina da Teoria da Prova, o país assistiu perplexo na última 
semana, na televisão e em todas as oportunidades em que os proponentes do impedimento 
presidencial se manifestaram, ameaças a alto e bom som aos parlamentares inclinados a rejeitar o 
pedido formulado; a intimidação aberta ressoou nos meios de comunicação e campeou franca e 
abusiva ante os olhos e aos ouvidos da população brasileira pautada pelo comando constitucional da
liberdade de consciência (Constituição Federal, Artigo 5º, incisos VI e VIII), ao mesmo tempo em 
que, assegurada a liberdade de expressão e pensamento, (Constituição Federal, Artigo 5º, inciso IV),
quaisquer manifestações se submetem aos limites da norma constitucional e legal. Os ameaçados 
por comportamentos no mínimo duvidosos precisam ser respaldados em suas posições ordeiras, 
consequentes, pessoais, profissionais e funcionais. Mediante ameaças, os indigitados artífices do 
impedimento presidencial visam impedir o voto livre no recinto do próprio Congresso, justamente a
Instituição que o restabeleceu na plenitude sob inspiração e comando de um dos seus mais ilustres 
Presidentes, um batalhador das liberdades individuais, cujos sucessores, agora, intentam obscurecer.
Se uma aberração constitucional e jurídica como essa frutificar, abrindo o caminho para a exceção, 
o que virá depois?

A juridicidade da postulação se estabelece no caso vertente pela sua conformação aos rigores 
constitucionais do direito de igualdade perante a lei; a Sra. Presidente da República tem o direito de 
receber, na hipótese, o mesmo tratamento dispensado aos seus antecessores, os Srs. Presidentes que 
conceberam o método e o executaram na prática, apenas seguida pela atual Administração. A 
equidade e a isonomia reclamam voltem-se os olhos para os paradigmas, de alcance constitucional, 
antes da cogitação da norma infraconstitucional. A postulação em processo de relato, formulada em 
desacordo com a norma jurídica clara e insofismável, não ostenta o atributo da validade que lhe 
possibilite prosseguimento. Decisões engendradas pelo arbítrio ao arrepio da norma jurídica, 



agredindo-a, antagonizando-a, ferindo-a, são nulas de pleno direito. A norma não escrita que 
prevaleceu, inatacada, nos dois governos anteriores convalida as derivações da norma escrita desde 
que o statu quo ante se restabeleça, o que foi feito, não autorizando, assim, as imputações à atual 
titular do Poder Executivo. 

Questões estranhas ao feito não podem ser invocadas em sua apreciação e julgamento; o pedido na 
postulação deve estar restrito à questão das chamadas pedaladas fiscais, uma prática consagrada nos
dois governos anteriores, imune a reparos, que não pode ser agora usada para atingir pessoalmente a
Sra. Presidente da República. Não se trata de interferência nos assuntos do Poder Legislativo, mas 
de grave irregularidade em face da Constituição Federal; negar a igualdade perante à lei, o direito à 
equidade e ao tratamento isonômico assegurado a qualquer cidadão ou cidadã deste país, não é 
permitido a ninguém, a nenhuma Instituição.




