
Errata:

1 — No artigo passado onde se lê “(…) da devida valoração da 
prova para que sua má valoração, não seu reexame, seja arguida 
na Corte competente”, leia-se “(…) da devida valoração da prova 
para que sua má valoração, não seu reexame, não seja arguida na 
Corte competente”.

2 — “(…) Janot disse, à época (Dezembro de 2015), que Cunha 
ultrapassou 'todos os limites aceitáveis de um Estado 
Democrático de Direito ao usar o cargo em interesse próprio e 
unicamente para evitar que as investigações contra si tenham 
curso e cheguem ao termo do esclarecimento de suas condutas, 
bem como para reiterar nas práticas delitivas'.”

3A — “Os elementos fáticos e jurídicos aqui 
considerados denunciam que a permanência do 
requerido, o deputado federal Eduardo Cunha, no livre 
exercício de seu mandato parlamentar e à frente da 
função de presidente da Câmara dos Deputados, além de 
representar risco para as investigações penais sediadas 
neste Supremo Tribunal Federal, é um pejorativo que 
conspira contra a própria dignidade da instituição por ele 
liderada.”

3B — “Nada, absolutamente nada, se pode extrair da 
Constituição que possa, minimamente, justificar a sua 
permanência no exercício dessas elevadas funções 
públicas.”

3C — “Os poderes da República são independentes 
entre si, mas jamais poderão ser independentes da 
Constituição.”

(Ministro Teori Zavascki — Supremo Tribunal Federal)

PROPOSIÇÃO:

Conforme as palavras do Procurador Geral da República, o 
presidente da Câmara ultrapassou todos os limites aceitáveis de 
um Estado Democrático de Direito e usou o cargo para reiterar 



nas práticas delitivas. Classificou-o de “delinquente”.

Conforme o Sr. Ministro Zavascki, a permanência do presidente 
da Câmara foi um pejorativo a conspirar contra a própria 
dignidade da instituição por ele liderada, nada podendo ser 
extraído da Constituição que pudesse justificar a sua permanência
no exercício da função que lhe coube.

COROLÁRIO:

Termos da denúncia do Dr. Procurador Geral e da manifestação 
do Sr. Ministro Zavascki, nenhuma das recentes decisões 
unipessoais ou conduzidas pelo suspenso presidente da Câmara 
de Deputados pode subsistir, a considerar especialmente o trecho 
final da segunda proposição. Ele ultrapassou todos os limites 
aceitáveis de um Estado Democrático de Direito, reiterou práticas
delitivas, foi um pejorativo a conspirar contra a dignidade da 
instituição que presidiu. Como, sob qualquer visão que se queira 
ou possa adotar, podem prevalecer atos enodoados por um 
“delinquente”, segundo definição do Procurador Geral? A 
prevalecerem, todos sem exceção, todos, inclusive a parcela da 
população do país que os admite, se tornarão cúmplices,           
co-autores, coniventes com as práticas delitivas do suspenso 
presidente da Câmara Federal, contaminados por extensão todos 
os brasileiros pelas vergonhosas perfídia e ilegalidade espargidas 
por ele e seus principais inspiradores. Como pretender ante tais 
circunstâncias o respeito ao Brasil pela comunidade 
internacional? Verificados, apontados e declarados os absurdos 
antecedentes desse nosso momento político/institucional, se não 
se restabelecerem a dignidade elidida e a constitucionalidade 
afrontada seremos, apenas, inapelavelmente, um país de 
delinquentes.

 
Há uma quantidade de interessados, de um lado, e desavisados, 
de outro, subliminarmente industriados, que veem na 
Constituição brasileira forte conotacão parlamentarista, uma das 
muitas afirmações infundadas que campeiam nestes nossos 



tempos enraivecidos e enganosos. A Carta da República não 
definiu um Parlamento, mas um Congresso, não tem um 
Presidente formal de atuação limitada, tem um Executivo; ela os 
integra, não submete este último ao primeiro. O Executivo não 
tem, tecnicamente, de fazer agradinhos ao Congresso para 
governar, senão que a cortesia e a afabilidade de trato é um 
mandamento geral, questão, apenas, de comportamento 
minimamente educado e civilizado. Cada uma dessas instituições 
tem de entender o seu papel e agir de acordo com ele, nada além 
disso. Ainda assim não o queiram os políticos, a Constituição está
acima do Congresso e do Executivo, e é a Corte Constitucional, 
só ela, que dá voz à Carta da república, diz da matéria que lhe 
pertine.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição (CF, Art. 102). Temos presente flagrante 
ilegalidade e abuso de poder (CF, Art. 5º, XXXIV); em tal 
circunstância, como em qualquer outra, nada ficará excluído de 
sua apreciação quando responsável e tecnicamente se apontarem 
desvios constitucionais (CF, Art. 5º, XXXV), lesão ou ameaça a 
direito. Requerida a tutela jurisdicional, a respectiva prestação 
não pode ser negada. Embora em sede de embargos de 
declaração, voto vencedor do Sr. Ministro Marco Aurélio deu à 
questão traços definitivos: A parte tem direito à prestação 
jurisdicional de maneira clara e completa. E, em meio à 
permissividade propiciada, quem sabe instalada?, pelo suspenso 
presidente da Câmara dos deputados, há muito a examinar, a ser 
submetido à Excelsa Corte quanto à permissão para instauração 
do processo de impeachment, quanto à pretendida remoção da 
Sra. Presidente da República.

 
A Ponte para o Futuro é um engodo, uma armadilha. Ela tunga 
cerca de 50 milhões de cidadãos, entre eles cerca de 36 milhões 
incluídos na cidadania por operações de redistribuição de renda 
internacionalmente aplaudidas para privilegiar o mercado, os 
empresários, e devolver 1 (um) quarto da população do país ao 
cumprimento da pena da ignorância e da exclusão social. Apenas 



um “detalhe”: Os neobobos, termo criado pelo ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, combatem o Bolsa Família à pecha 
de tratar-se de estímulo à vadiagem; não dizem, claro, que o 
programa tem sido ferramenta de extrema valia para que crianças 
não tenham de trabalhar para ajudar a sustentar a família, 
submeter-se à exploração do trabalho infantil e poder frequentar a
escola, melhorando a tão desejada educação formal no país. Além
disso, não mencionam o despreparo e a falta de vontade dos 
empresários em equipar suas indústrias e negócios para acolher 
os quase 40 milhões de novos consumidores levados ao mercado 
pelos programas governamentais, e que são eles, portanto, os 
empresários, os principais responsáveis pela volta da inflação ao 
manterem, e mesmo reduzirem, os níveis de produção quando a 
demanda aumentou exponencialmente, imperdoável a neobobice 
de atribuir a tais programas governamentais a crise econômica, 
antes instalada do que natural e consequente, como se o Brasil 
não fizesse parte de um mundo em crise e da precária situação da 
Economia global.

A pergunta: Será que os políticos que estão patrocinando a tunga 
programada acham mesmo que o voto, as urnas, esquecerão sua 
ação nefasta e covarde, perpetrada em favor de interesses que não
são exatamente os interesses do Brasil?


  

  


