
No artigo passado eu deveria ter citado, junto com o Artigo 105-
III da Constituição Federal, o Artigo 102-III. Ao falar no agravo 
regimental, porém, teria sido mais adequado dizer que a medida é
necessária para o esgotamento da instância. Sem isso não existe 
decisão de única ou última instância. Decisões unipessoais não 
ensejam recurso à Corte Superior ou Constitucional.
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João Saldanha dizia que dirigente de futebol conjuga verbo da 
seguinte maneira:

Eu ganhei
Nós empatamos
Eles perderam

Quinta-feira, 28 de Abril de 2016:

Confrontado com documentos irrefutáveis provando haver 
praticado desembaraçadas pedaladas fiscais quando de sua 
passagem pela Administração do Estado de Minas Gerais, o 
Relator da Admissibilidade no Senado respondeu que isso é coisa 
passada e o impeachment trata de coisas atuais. Suas pedaladas, 
no entanto, são praticamente contemporâneas das pedaladas que 
está relatando. Parafraseando “seu” Saldanha, provavelmente 
aqui ou ali, em círculo político de notáveis, conjuga-se o verbo da
seguinte maneira:

Eu posso
Tu podes
Ela não pode

A propósito, considerando a notória posição do Sr. Relator de que
forma entre os defensores do impeachment, não posso deixar de 
perguntar: Que valor jurídico poderá ter o seu Relatório? É 
evidente a sombra da suspeição, uma figura processual arguível, a
pairar sobre o ato.
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Quinta-feira, 28 de Abril de 2016:

Defesa não se Nega.

Senador, em sessão da Comissão Especial, requereu oralmente a 
juntada aos autos do processo dos documentos comprobatórios 
das pedaladas fiscais do Relator, documentos relevantes para a 
defesa. Um outro Senador defensor do impeachment, saindo em 
defesa do Relator, disse tratar-se de documento público, que basta
acessar a internet e baixá-lo. Pior a emenda do que o soneto. 
Configura o fato notório.

O jogo está, assim, clara e determinadamente sendo jogado contra
as regras; faltam a isenção e o distanciamento necessários a quem
desempenha o nobre e respeitabilíssimo encargo de Julgador. 
Cerceamento de defesa é coisa séria; se o Sr. Presidente da 
Comissão decidiu abrir espaço, além da oitiva de testemunhas, 
para alegações das partes, impõe venham elas acompanhadas das 
provas pertinentes. Os documentos teriam de ser aceitos e receber
o despacho usual: Diga a parte autora (ou contrária). Julgar tem 
requisitos inafastáveis, sob pena de nulidade do processo a partir 
do ponto em que deveriam ser observados e não o foram.
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O Canal Brasil exibiu no sábado, 30 de Abril, entrevista com 
Adolfo Perez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz. Ele não é petista, é 
argentino, um humanista mundialmente respeitado. As pessoas 
centradas e intelectualmente honestas deveriam acessar o site do 
Canal e assistir a entrevista na íntegra. Não se formam 
convencimentos quando obsessivamente se ouve apenas uma das 
partes; ouvem-se ambas as partes ou todas as partes de uma 
questão, do contrário o prejulgamento labora intenso, agravando, 
na hipótese, ainda mais, o quadro de ilegalidades em formação.

Deixar o processo correr apenas para “cumprir tabela” é anunciar 
que tudo está previamente decidido num papelote de algibeira, 
não importando se aspectos constitucionais e legais sejam 
ignorados em favor de um desfecho meramente político, que não 



se pode sustentar. Para mais não dizer, é no mínimo arrogância e 
sugere parti pris, com consequente perda de credibilidade pelo 
descompromisso com a verdade, que no caso vertente tem de ser 
também jurídica e apenas se definir quando a decisão passar em 
julgado.

E o que quer dizer exatamente julgamento político? O Artigo 5º-
VIII da Constituição Federal certamente não é uma predefinição 
plena aplicável à hipótese tratada, mas é um posicionamento do 
Constituinte no sentido de que questões políticas não se podem 
estender para além das picuinhas e arranjos parlamentares, aos 
quais um tema da extrema gravidade de um impeachment 
presidencial não se pode subordinar. É necessário bem mais, um 
must definido pela Constituição Federal que não dispensa os 
quesitos da juridicidade; da ampla defesa com os meios e 
recursos a ela inerentes; do fato provado da causa na forma dos 
meios de prova legalmente admitidos, sem o que não há crime; do
afastamento de decisões arbitrárias que cerceiam a defesa e 
provocam nulidade; da devida valoração da prova para que sua 
má valoração, não seu reexame, seja arguida na Corte 
competente. Não há precedente neste sentido?

A Constituição Federal não fala de julgamento político, fala de 
julgamento. O julgamento político agride o patrimônio 
individual, pessoal e íntimo, é subjetivo e circunstancial, não 
compadece os melhores princípios e a melhor conceituacão do 
Direito, únicos critérios a prevalecer em qualquer julgamento.

Ademais, não se julga “encaixotado” em parte da questão, é 
preciso visão em perspectiva. Veja-se o que diz a imprensa 
internacional, que despertou sobre ela, e também como questões 
como a nossa são conceituadas pela UNASUL. O mais superficial
exame da posição desta última revelará a razão pela qual a “parte 
ré” usa tão convictamente a palavra “golpe”; não é uma invenção 
sua, pessoal, muito menos desesperada, é consenso entre 
espectadores não comprometidos. Vincent Bevins, 
correspondente do Los Angeles Times, com relação ao “grampo” 
de uma conversa telefônica da Presidente e sua divulgação, foi 



enfático: Um americano não compreende. Beto Almeida, da 
Telesur, preocupa-se: A crise no Brasil é um problema geopolítico
mundial.

O Brasil não é um eremita sul-continental, é parte de uma atenta 
comunidade de países profundamente marcada pelas cicatrizes 
deixadas pelo arbítrio e pela violência institucional. O Sr. Adolfo 
Perez Esquivel falou de um “golpe brando”; vá ao site, procure 
saber o que é isso. Talvez você se espante com coisas tão 
evidentes, das quais não se deu conta.

E resta uma questão a cujo propósito ainda não me ative, mas que
de vez em quando me assalta. O Brasil é membro destacado da 
comunidade internacional e signatário de acordos; na forma de 
tais acordos, não poderiam os compromissos assumidos levar a 
questão com a qual estamos a braços a desbordar para uma Corte 
Internacional, elididas por cláusulas específicas eventuais 
alegações de ingerência em nossos assuntos internos? Afastar um 
Presidente da República constitucionalmente eleito por razões 
políticas não seria um ataque direto e inqualificável à sua pessoa, 
questão de direitos humanos antes de qualquer coisa?

Amigos, o que estamos vivendo é muito mais complexo do que 
um simples “cumprir tabela”. A estabilidade do continente foi 
posta em jogo; a maior Economia, a maior democracia da 
América Latina pode dar uma guinada perigosa. Ela é de extrema 
importância na integração da região; ambas estão em face de um 
remanejamento, da criação de uma nova ordem para a qual não 
estão convidadas. Há qualquer ideia de quantos milhões de 
pessoas podem ter suas vidas afetadas? O Brasil é ator importante
nesse cenário, não lhe cabe o papel de republiqueta que lhe 
querem impor.

Beto Almeida, especialista em América Latina, lembra os 
acontecimentos de Honduras e Paraguai como ensaio para o que 
está acontecendo no Brasil. Foi inaugurada uma nova espécie e 
rotina de golpes travestidas de crise econômica, crise política e 
impeachments sem nenhuma razão pertinente, real e provada de 



responsabilidade dos Presidentes visados. Essa é também a visão 
de Adolfo Perez Esquivel e, por extensão, da comunidade 
latinoamericana.

Transformaram o Brasil em uma grande piada internacional, de 
mau-gosto, triste, deprimente, autêntico humor negro que só 
diverte e aproveita àqueles que não têm nenhum compromisso 
com o país.
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