
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Artigo 1º:

A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos:

I.   
II.   
III.
IV. 
V.   

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição.

É absoluta e final a autoridade da Constituição Federal.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precípuamente, a guarda da Constituição. 
(CF, Artigo 102)

Não cabem arrogância e autoritarismo na direção superior da administração 
federal, a ser conduzida com estrita observância da Constituição; não cabe a 
chamada mão forte, pois dela o país não mais quer lamentar-se, ver-se dividido ou
ter entre sua gente, por questões políticas, inimigos jurados. Pela regra 
constitucional, prevalecerá, sempre, o Estado democrático de direito (CF, Artigo 
1º, caput, parte final).

A questão maior está em ver a floresta, não apenas as árvores, não deter-se no que 
é imediato e conveniente, não ater-se a conveniências pessoais ou de grupos. É 
preciso deixar o rés do chão, a planície, olhar do alto e com visão abrangente. E 
enxergar o que desborda da cautela necessária com os negócios e a vida nacionais.
Os excessos nunca resultaram em nada de bom e útil senão para aqueles que os 
praticaram, ainda assim nem sempre; é saudável aprender com a história. Em 
situações provisórias, em especial quando não prevalece o parágrafo único do 
Artigo primeiro constitucional, é preciso tanger delicada e cautelosamente o 
interesse maior do país, fazer abordagens cuidadosas, não dar passos graves, 
definitivos ou de longo prazo que tolherão os representantes legítimos da 
população, diplomados e empossados especificamente nos cargos para os quais 
eleitos nos termos da Constituição; não observado este princípio o país poderá ter 
muito a lastimar. E, mais, é altamente recomendável não levar a ordem jurídica a 
seus limites, menos ainda ultrapassá-los; todos sabemos ou podemos aprender 
quais são esses limites. Ou nada teremos de civilizados. A arrogância intimidatória
é selvagem, o exibicionismo aliciador é repulsivo quando os interesses do país 
estão em pauta; e nenhum dos seus interesses ultrapassa os limites da ordem 

a soberania;
a cidadania;
a dignidade da pessoa humana;
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
o pluralismo político.



jurídica. 

Aos maus, o devido processo legal, aos bons a proteção da lei e as garantias totais 
do Artigo 5º constitucional, sem atalhos que o descaracterizem; os maus apenas 
são definitivamente maus quando suas penas se consolidam (CF, Artigo 5º – LVII,
a considerar ainda e especialmente os incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e LVI). 
Há de se ter muito cuidado; se os bons e os maus receberem o mesmo tratamento, 
de que adiantará ser bom? Os excessos devem ser rejeitados, os parâmetros são a 
Constituição e a legislação infra-constitucional.  

As alturas são o hábitat das belezas aladas, as mais belas, ainda que de vida 
efêmera, um dias foram crisálidas, lagartas presas ao rés do chão das planícies. 
Olhemos, pois, do alto; por que não evoluir?

vvv   


