
 advogado lida rotineiramente com as contradições sociais e 
com as misérias humanas. Sendo humano, e voltando a 

Terêncio, nada humano lhe parece estranho — homo sum nihil 
humanis a me alienum puto. Na profissão, ao longo dos anos, 
aprende coisas que só a advocacia ensina, notadamente a 
suspeitar, depois a reconhecer, ocultos sob o manto da polidez e 
da elegância, demônios perfumados e maneirosos, não 
verdadeiramente demônios, que só existem na seara das 
crendices, mas seres humanos sorrateiros e insidiosos, como o 
Don Juan de Moliére:

O

A hipocrisia é um vício da moda, e todos os vícios
da moda passam por virtude. O personagem do 
homem de bem é o melhor de todos os 
personagens que se pode desempenhar (viver) 
hoje em dia, e a profissão de hipócrita oferece 
vantagens maavilhosas. É uma arte tornar a 
impostura sempre respeitada; e quem a descobre 
nada diz contra ela. Todos os outros vícios dos 
homens estão sujeitos à censura e cada um tem a 
liberdade de ataca-los severamente; mas a 
hipocrisia é um vício privilegiado, que, por sua 
natureza, fecha a boca de todo mundo e goza em 
paz de uma impunidade absoluta.

(Moliére, Don Juan — Théâtre National Populaire, Collection 
du Répertoire — L'Arche Editeur, Paris, página 56 — 
Tradução minha)

Ninguém, nada, contém o advogado, sua combatividade, seu 
vigor, quando necessários; ele só se detém em face da lei, pela 
qual é movido. O advogado não é um, é a classe de pessoas que 
personifica um dispositivo constitucional e dele não se descuida, 
nem se exonera. Há em certos círculos, produto de um 
movimento crescente no sentido de achincalhar a Constituição 
Federal, enfraquecer as garantias individuais, relativizar a lei, 
desacredita-la e elidi-la, ostensivo desapreço pelo advogado para 
facilitar o domínio da Sociedade por grupos, os infaustos agentes 
da desordem e da baderna institucional. O advogado atrapalha, 



desmerecem-no, pensando enfraquecê-lo. Enfraquecer o 
advogado é enfraquecer a democracia.


Elidir os consectários constitucionais e legais da cidadania é 
genuína questão de direitos humanos. Um cidadão, ou cidadã, 
quando guindado a determinadas funções não é privado das 
garantias individuais comuns e obrigatórias; ao contrário, a elas 
se somam as prerrogativas das funções exercidas enquanto as 
exercerem. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa 
Rica, e qualquer país ou indivíduo quando pactua abre mão do 
seu direito de decidir unilateralmente ou unipessoalmente a 
respeito daquilo que pactuou.

No mesmo diapasão, qualquer atividade que implique sanção tem
necessariamente de se iniciar pela observância estrita da lei, para 
só depois penetrar os demais aspectos porventura envolvidos, 
entre eles os de ordem administrativa. O julgamento político é 
uma falácia, designação pomposa para o exercício de tendências 
abusivas em busca de aparência legal para decisões arbitrárias; 
em essência, o que tem de prevalecer é a lei com o seu cortejo de 
pressupostos, provas e formalidades. Todo cidadão, quando 
acusado, tem direito a um julgamento justo; e julgamento justo só
se verifica se realizado prioritariamente e sem desvios á luz dos 
dispositivos constitucionais e legais aplicáveis. O chamado 
julgamento político dá todo o tempo ao acusado para se esgoelar, 
adrede preparado, porém, no faz de conta de obediência ao  
princípio da ampla defesa, a decidir antes de qualquer coisa na 
forma de interesses partidários e apetites circunstanciais, 
preconcepção que labora nas acusações inconsistentes formuladas
com malícia e desonestidade para produzir “julgamentos” em 
nada interessados em razões jurídicas, éticas e morais. Isso é 
ilegal e ilegítimo, típico dos regimes de exceção. Por isso o 
advogado, que tem dúvidas, como o juiz, às vezes, ao aplicar a 
lei, como o médico, às vezes perplexo em face do mal traiçoeiro 
que se oculta. Nem todos os casos encaixam- se em modelos 
predefinidos, obedecem a padrões preestabelecidos; em certos 
contextos, na seara da advocacia, a insegurança jurídica ronda o 



direito do cliente, que não pode ser negligenciado. Então o Artigo
133 da Constituição Federal compele o advogado a atos rasgados 
de cuidadosa e calculada ousadia, a Lei Maior propicia-lhe o 
remédio heróico.

O Mandado de Segurança é uma ação de pressupostos distintivos,
em si fundamentais; importante, essencial, a ilegalidade, o abuso 
de poder têm de ser demonstrados e provados de plano e 
documentalmente, assim como a liquidez e certeza do direito, 
claro, cristalino e incontestável, sem controvérsia, dúvida ou 
divergência, não admitida prova complementar ou elucidação do 
fato, pois não há instrução probatória. O objeto da impetração 
tem de saltar aos olhos à primeira leitura. O Mandado contra a 
autoridade pública em fato notório que processualmente dispensa 
a prova específica inviabiliza a Segurança, pois depende de 
verificação. O writ coloca-se nos estreitos limites do fato 
demonstrado ilegal e abusivo/Juiz/Relator/Autoridade Coatora. 
Além disso somente o recurso próprio; fora disso não há como 
obter a Segurança, é cediço, mas as circunstâncias mudam, a 
jurisprudência é dinâmica relativamente, senão ao tema, mas às 
característica de cada caso e cada caso é um caso, há casos e 
casos, alguns de dimensão imensurável, tais os seus efeitos. 
Humano, o advogado se angustia, tem uma missão constitucional 
a cumprir, a confiança do cliente de que esgotará esforços para 
proteger o direito do qual está convencido. Impetra.


Nos termos da Constituição a questão do impedimento tem de ser
decidida no âmbito do Congresso, mas o mandamento 
constitucional não afasta o seu componente jurídico para 
privilegiar o aspecto político; juridicidade e aspecto político, na 
hipótese, são fatores concorrentes, a primeira pode e deve existir 
sem o segundo, que não pode ser considerado sem aquela. 
Verificado o “julgamento” mera e exclusivamente político, sua 
nulidade, pela não observância de formalidades que conferem  
substância ao ato, sujeita-se a tempestiva arguição em sede 
própria, bem assim a anulabilidade, consequente do ato de decidir
em colisão com o comando da lei inerente à decisão e nela 



implicado, podendo ser arguida a qualquer tempo. Num e noutro 
caso não há geração de efeitos, nem se há de permitir que isso 
ocorra, por isso viva atenção deve ser dispensada ao assunto; o 
ato anulável, enquanto não declarada a sua anulação, pode 
produzir efeitos.

Um ato destituído de juridicidade, contaminado pela ilegalidade, 
foi projetado sobre a Sra. Presidente da República em detrimento,
inclusive, do seu direito a um julgamento justo compreendido em 
toda a sua extensão e com a maior amplitude no tema direitos 
humanos, retro abordado.

Houve ilegalidade, e, por razões pessoais, abuso de poder no 
trâmite da questão pela Câmara Federal de Deputados; a votação 
foi dirigida pelas lideranças, não faltaram atos públicos de 
intimidação, o deputado então presidente, conforme dicção do à 
época Advogado Geral da União, agiu declaradamente no sentido 
de colocar o Executivo “contra a parede”. São fatos notórios de 
cunho ilegal e caráter abusivo que descaracterizaram a 
prerrogativa constitucional; se declarado, a final, o impedimento 
pelo Senado da República, serão certamente arguidas em sede de 
declaratória, em preliminar, as irregularidades apontadas, para no 
mérito analisar circunstanciadamente a decisão senatorial no 
limite dos lindes das “pedaladas fiscais”, fixados pelo Supremo 
Tribunal Federal como matéria única a ser discutida no processo, 
os 6 (seis) decretos de suplementação orçamentária editados e a 
sistemática observada no item plano safra, demonstrando-se 
convincentemente, à luz do melhor e mais puro direito, com base 
nos elementos dos autos, exclusivo ponto de referência, a 
ilegalidade, o abuso de poder e a inobservância de pressupostos 
essenciais para validação dos atos praticados pelo Congresso no 
caso vertente. 

Assim, sem crime de responsabilidade, inexistindo base legal 
para a medida, demonstrado estará o desapego à orientação 
jurídico/constitucional de eventual declaração de impedimento.





A decisão da Câmara de Deputados é anulável pelo vício da 
ilicitude procedimental de coação por parte de lideranças e por 
erro e dolo na condução do processo, que, por ação e omissão, ao 
violar o direito da Sra. Presidente, causou-lhe prejuízos, danos 
morais por intensa angústia e sofrimento emocional, funcional, 
pelo seu alijamento no momento em que a Economia começava a 
recompor-se, com queda da inflação, e institucional, pelo tumulto
nacional provocado por antecedentes e consequentes, tudo em 
razão do afastamento do cargo, ao desencadear de forma indevida
o processo de cassação do seu mandato. Termos das razões da 
Sra. Presidente, houve ainda definição errônea de fato certo e 
provado, partindo a decisão de premissas rigorosamente inexatas, 
entre outras, a abordagem parlamentarista para apreciar questão 
presidencialista específica constitucionalmente definida e 
balizada pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo ofensa ao 
princípio da legalidade a abstração do plenário do Senado de 
razão constitucionalmente relevante para o deslinde da questão, 
seu punto saliens, de consideração obrigatória, mas desdenhada, 
configurando, assim, em análise última, a apreciação de questão 
certa e provada como se outra fosse.

 
No dia 10 de maio deste corrente ano de 2016, um destacado 
membro do Senado declarou a jornalistas haver no processo de 
impedimento indícios de cometimento de crime de 
responsabilidade por parte da Sra. Presidente da República (Canal
Brasil, Noticiário das 21:20, Reportagem). Até então o ilustre 
Senador afirmava categoricamente haver a Sra. Presidente 
cometido crime de responsabilidade.

Indícios são apenas indícios; o nosso ordenamento jurídico não 
autoriza a acusação formal e o julgamento de ninguém apenas por
indícios da prática de crime. Se existentes, de fato, deve ser 
instaurado o competente inquérito para só depois, reunidas provas
cabais e irrefutáveis, cumpridas todas as formalidades pertinentes
e intrínsecas, ser oferecida a denúncia, submetida ao Controle 
Jurisdicional que decidirá, face às provas cabais existentes, pela 
abertura da ação penal. Não havendo provas cabais, persistindo a 



existência, se de fato existirem, aqui e ali manipuladas 
circunstâncias aleatórias a que, irregularmente, às vezes por    
má-fé, se dizem indícios, o Controle Jurisdicional recusa a 
denúncia e manda arquiva-la. Indícios, quando muito, até com 
certo exagero, constituem as malfadadas “provas circunstanciais” 
que, ainda assim, têm de estribar-se em demonstrações 
inequívocas de autoria; aos indícios isolados falta o requisito da 
materialidade, sem o que não há crime. “Prova” ou “provas 
circunstanciais” são por definição e em si mesmas negação do 
direito, da teoria da prova e da correta e justa aplicação da lei.

Consideremos, na tentativa de remoção da Sra. Presidente, que a 
Câmara Federal de Deputados, recebida pelo seu então presidente
a “notícia-crime”, constituiu-se um órgão inquiridor. Despachada 
a petição, duas falhas procedimentais gritantes macularam ab 
initio o “inquérito”: (1) Fato notório, posto ser de conhecimento 
público, a aceitação da denúncia observou critério pessoal e 
obedeceu a motivo torpe cevado na não concordância em 
apadrinhar desvios éticos; (2) Foi admitido na condução do 
“inquérito”, desvio legal patrocinado pelo então presidente da 
Instituição, o direcionamento das lideranças, ameaçados 
publicamente os deputados inclinados ao voto pela negativa de 
seguimento da “notícia-crime” e ao seu arquivamento. Naquele 
momento inicial os procedimentos ilegitimaram-se por vício e por
dolo.

Denúncia anterior da Procuradoria Geral da República ao Órgão 
competente trouxe a lume desmandos do presidente da Câmara, 
destacando sua improbidade e reiteração de ilícitos; aceita a 
denúncia da PGR, o Julgador Constitucional, por decisão 
solidamente fundamentada, suspendeu o então presidente da 
Câmara de suas funções — Ver artigo anterior, página       , item   
. Como prosperar a ação aberta para remoção da Sra. Presidente? 
Tem-se a declaração do Juízo Constitucional a caracterizar a 
absoluta falta de condições do então deputado-presidente para 
conduzir processo e matéria de tão alta indagação como é o 
processo de impedimento presidencial. Tema de Ordem Pública, a
medida tornou-se seriamente comprometida, grosseiramente 



violentada que foi quando pessoas classificadas como o foram 
pela Corte Constitucional e pela Procuradoria da República, não 
habituadas, portanto, a um bom relacionamento com a 
Constituição e com a lei, assumiram o comando de empreitada da
magnitude da hipótese vertente.


Há uns bons anos, no auge do debate neobobista, Carlos Chagas, 
da velha escola de comentaristas políticos, disse desconhecer esse
tal de “Mercado”, não sabia quem era e nunca havia viajado ao 
seu lado num avião. Concordo até certo ponto. “Mercado” é um 
eufemismo para o ambiente bancário, financeiro, acionário e de 
câmbio, habitat de grandes interesses frios e calculistas. O 
“Mercado” só respeita o dinheiro, todo o restante apenas existe 
para ser manipulado, se for do seu interesse. Tem um alter ego, o 
Sistema, por meio do qual atua para submeter o dia a dia e impor 
nos níveis abaixo do topo da pirâmide hábitos, práticas, costumes 
e comportamentos. A base da pirâmide só o interessa em termos 
de contas bancárias em grande número porque somente assim 
geram algum proveito, e à medida que, “caridosamente”, concede
pequenos créditos e respectivos cartões administrados sob juros 
escorchantes. Repugnam-lhe o conhecimento, a educação e a 
saúde pública porque uma população, mesmo de baixa renda, 
informada adequadamente, educada e saudável é extremamente 
difícil de manipular, ao passo que a ignorância é facilmente 
controlada pela força em suas diversas modalidades, enquanto a 
carência de saúde, mantida em “níveis adequados” por arremedos
de assistência médica, é item controlável sem maiores problemas.
Resta o conhecimento, este sim, um enorme transtorno, quando 
buscado com suficiente cuidado para não se deixar contaminar e 
intoxicar por grandes massas de informação ou distorções, alerta 
para o fato de que informação é uma coisa, conhecimento outra.  
Avesso a quaisquer regras que não o favoreçam, senhor do poder 
econômico que é, “ele” detém o poder político, que é poder total 
(remissão a Carl Oglesby); como um Papa da antiguidade, não 
coroa ou depõe reis, mas Presidentes. Qualquer sistema de 
governo lhe serve, desde que preservados os seus interesses 
traduzidos em vantagens e lucros, financeiros e econômicos.



Dá-se o caso de governantes marcados por preconceitos iniciarem
seus mandatos sob suspeição e de rédeas curtas, contidos e 
acautelados. A vivência na função combinada com a expertise      
pessoal mostra-lhes, porém, caminhos, um leque de opções, desde
cuidar dos interesses do seu país, matando-se para resolver 
problemas de toda sorte, até favorecer o “Mercado”, abrindo, 
assim, caminhos que lhe propiciam a sublimação de preconceitos,
embora não sua eliminação. É quando capacitam-se de que 
assegurando o lucro farto aos donos do dinheiro pode governar, 
os caminhos políticos lhe são abertos. Atilados, sabem que tudo 
não passa de trocas, um jogo de regras obscuras no qual os 
interesses predominam; criam desse modo o seu próprio sistema 
de governo, do qual a população em geral se beneficia. Enquanto 
jogam o jogo viciado, produzem, com o beneplácito de 
intelectuais pragmáticos inclinados ao bem estar comum e o 
respaldo das classes sociais menos favorecidas, historicamente 
relegadas à ignorância e à exclusão social, uma forma de 
estabilidade pessoal e política de longo prazo, mas contrariam 
gravemente a consagrada prática política de somente atender o 
mínimo de direitos que assegure o voto, convertido em produto 
da cruel “indústria” da pobreza e da falta de conhecimento, de um
lado as razões do estômago, de outro a falta de discernimento 
consequente do baixo nível cultural.

No ínterim dessa luta surda e permanente, destravados os 
mecanismos de controle social que sempre acompanham as 
formas elitistas de governo, a população, beneficiada por 
programas governamentais, vai se educando, adquirindo 
conhecimentos. O ponto essencial: O conhecimento liberta, dá 
força, une, abre e ilumina caminhos; os direitos deixam de ser 
favores, seus pacientes afinal compreendem que a proteção 
oficial é obrigação de quem governa, que são eles os destinatários
naturais do ato de governar, não as classes ou grupos regalados  
que estão do outro lado do largo fosso que separa privilegiados e 
desassistidos. A pirâmide, então, começa a sofrer rachaduras mais
próximas do topo do que o desejam as classes dominantes; é o 
estágio em que a consciência social e suas conquistas passam a 
ser vistas com desconfiança, uma ameaça ao status quo. Os 



senhores do poder econômico não gostam, o “Mercado” reage.

Governos constroem caminhos para o bem e para o mal. Embora 
na esteira de seus antecessores, novos governos têm sua própria 
visão da história e por ela revêem suas funções, os caminhos; 
além de manter e ampliar mecanismos garantidores do progresso 
social, fixam-se na segurança e independência de fato, não 
formal, a partir da independência política e internacional de seus 
países. Isso é ainda pior do que o reconhecimento absoluto da 
liberdade constitucional e legal, pois ameaça reservas territoriais 
classicamente denominadas zonas de influência postas sob a 
guarda das classes dominantes locais, tradicionalmente 
conservadoras. A reação à essa altura deixa de ser apenas interna. 
Algo precisa ser feito, de radical, definitivo, cirúrgico. Mas, e a 
lei?, perguntam perplexos os instrumentos locais do poder, ao que
respondem os modernos conquistadores: A lei, ora a lei!… Mas, e
a Constituição?, voltam a perguntar os assustados operadores do 
poder, ao que respondem os seus senhores: A Constituição, ora a 
Constituição!... Tal momento marca o começo da desestruturação 
das Instituições, o desmonte da Economia, a instilação do ódio e 
a doutrinação subliminar e política do caos. A isso dão o nome de 
crise, responsáveis os governantes que começaram a abrir os 
olhos da população. Claro, precisam sair, dizem a classe 
dominante e os modernos Flávios Josefo! Errado, dizem aqueles 
que amam os seus países; queremos de volta nossa democracia, a 
liberdade de decidir por nós mesmos o caminho a seguir, com 
ordem, de olhos postos no futuro, assumirmos, de fato, o nosso 
país.  Os senhores precisam de nós para sobreviver politicamente 
a esse cataclismo que os senhores mesmos ajudaram a formar.  
Devolvam-nos a Presidente que escolhemos, em quem votamos, é
tudo o que queremos, além de trabalhar e vivermos em paz nossas
vidas! Daqui a pouco, pouquíssimo tempo em termos históricos, 
teremos eleições presidenciais; provem-nos, sem nos subestimar a
inteligência, que os senhores têm condições de nos representar. 
Feito isso e respeitadas as regras democráticas ora em face da 
pulverização que os senhores trouxeram para o nosso dia a dia, 
por que não lhes daríamos o nosso voto se os senhores fizerem 
por merecê-lo? Do jeito em que foram colocadas as coisas fica 



difícil, muito difícil! 


Não há nenhum fato concreto, rigorosamente nenhum, além das 
medidas decididas pelo Supremo Tribunal Federal como tema de 
exame e votação pelo Congresso, estabelecendo que nenhum 
juízo deverá ser formulado em adendo ou a mais. Um dia desses, 
num canal de televisão, um cidadão, ao lado daquele senhor da 
gravata amarela, judiciosamente emitia conceitos a torto e a 
direito sobre a questão do impedimento, todos tendenciosos, entre
eles uma reflexão curiosíssima. Dizia ele: Os governos anteriores 
que praticaram “pedaladas fiscais”, o fizeram em percentual 
menor do que as praticadas pelo governo Dilma, por isso não 
cometeram crime de responsabilidade. Nada mais capcioso. O 
dispositivo regente da matéria não estabelece valores, nem 
percentuais com relação ao PIB, define o fato. Naquela cabeça 
confusa e mal dirigida pela deliberada intenção de confundir os 
menos atentos, manipular l (um) milhão de Reais é crime, 
manipular 10 (dez) mil Reais, não. Digressões similares 
pulularam ferozes em meio à histeria política e confundiram 
muita gente, não foi equívoco, foi proposital, mas sempre é 
tempo de se recolocar os pingos nos “ii” e propiciar de modo 
racional às pessoas sérias recolocarem os pés no chão, reverem 
suas posições à luz de fatos concretos e da verdade, aqueles o 
alter ego desta. Sem fato concreto não há verdade, e o fato 
concreto não aponta para qualquer crime, nada que caracterize 
falta de decoro ou improbidade.




