
Há pessoas com insuperável dificuldade em lidar com a 
contradita; são os adeptos da prática ‘amigo meu não tem defeito,
inimigo, se não tiver, eu invento’. A partir daí tornam-se desafetos
do contraditório, que procuram evitar, desmerecer, agredir ou 
ridicularizar.

A oitiva de testemunhas da sessão de anteontem, sábado, no 
Senado, deixou muito claro que o pedido de impedimento da Sra. 
Presidente da República assentou-se em mera retórica, numa 
avalanche de sofismas, num amontoado de equívocos. Não houve
crime de responsabilidade. É rigorosamente necessário, além da 
verificação dos testemunhos de defesa anteriores, ouvir e tornar a 
ouvir os depoimentos do Sr. Nelson Barbosa, economista, 
Secretário Geral do Ministério da Fazenda, Ministro do 
Planejamento e Ministro da Fazenda, funcionário exemplar que 
só quer servir ao país, e de Ricardo Lodi, Professor de Direito e 
Diretor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ambos 
foram alvos de verdadeiras agressões, brutalidade verbal e 
tentativas de menosprezo; operou em contrário. Barbosa tornou-
se mais incisivo e derramou provas, Lodi reforçou suas respostas,
já enfáticas. Em boa hora a Senadora Hoffmann apresentou 
desculpas pelas grosserias, valendo-me a oportunidade para 
alinhar respeitos e homenagens às mulheres, das senhoras que 
cumprem seus encargos senatoriais com dignidade e equilíbrio, 
combativas quando as circunstâncias o exigem — como a 
Senadora Abreu ao dizer em alto e bom som: Aqui o senhor não 
vai ganhar no grito —, passando pelas heroínas do dia a dia, sem 
as quais este mundo em que vivemos seria “um” caos, até as 
etéreas figuras de mulher com seus lábios ensolarados e olhos 
penumbrosos e cálidos como as noites enluaradas de primavera.

A Senadora Hoffmann, por sinal, foi decididamente oportuna 
quando, pondo reparos a um belo exercício de retórica e 
desconstrução hermenêutica do termo ‘convalidação’, registrou 
de público a diferença entre atos nulos e anuláveis, da produção 
de efeitos por estes enquanto vigentes e na sua convalidação por 
serem atos regulares. Todos sabemos que só se convalida o que é 
regular. O Doutor Cardozo, com sua sólida experiência e 



competência colocou a questão em termos finais. Regulares.

Não faltou proclamação de que a defesa não foi negada, 
utilizados os minutos destinados a perguntas para digressões, 
abordagens absolutamente distantes do tema central, único a ser 
efetivamente focalizado, e para uma virtual declaração de voto 
condenatório antes mesmo do fim da audiência. A defesa não foi, 
não tem sido negada, mas não foi, não está sendo devidamente 
avaliada, está sendo ignorada, apontando para o julgamento da 
questão como se outra fosse, totalmente em desacordo com o 
objeto da ação e com a cabal prova dos autos. A pior e mais 
perversa forma de negar defesa é deixar que ela seja produzida e 
depois ignorá-la, julgando o feito a partir de preconcepções 
estranhas à matéria em lide, aos autos do processo e ao punto 
saliens, o ponto central da questão. Contrariar o princípio de que 
o convencimento do julgador deve ser formado a partir da prova 
dos autos, indeclinável princípio de justiça, é abrir caminho para 
o recurso, inegável. O conteúdo jurídico das questões postas em 
julgamento antecede e tem prevalência sobre quaisquer ficções a 
serem criadas em torno de matéria posta sub judice. Nada pode 
escapar à lei, bem menos ao disciplinamento constitucional em 
sua inteireza, erguendo-se sobre quaisquer tergiversações os 
direitos e garantias individuais porque constituem, entre pontos 
importantes outros, o acervo jurídico do indivíduo que a ele se 
incorpora no momento em que é dado à luz, um conjunto de 
direitos e obrigações que o faz cidadão, um jurisdicionado, 
conferindo-lhe o direito, quando parte em processo de qualquer 
natureza, à prestação jurisdicional de maneira clara e completa 
conforme voto vencedor do segundo Ministro mais antigo da 
Corte Constitucional, um magistério, um balizamento, regra 
pétrea, encargo irremovível de quantos, por ofício ou 
ocasionalmente, desempenhem a nobre função de magistrado.

Questão importante competentemente tratada, a irretroatividade é 
da essência da lei nova; em matéria penal, apenas em matéria 
penal a lei pode retroagir e exclusivamente quando em benefício 
do réu. Pretender a aplicação retroativa da lei nova sob 
argumentos inconvincentes e não técnicos é sofístico e 



desavisado. Excluo a má-fé; o nível é demasiado elevado para me
ocupar desse tipo de coisa. Pura questão de direito temporal, a lei 
só se projeta para o futuro e a partir de sua promulgação, não 
pode reexaminar atos jurídicos pretéritos perfeitos e acabados, 
assim considerados à luz da norma jurídica vigente à época de 
sua prática.

Finalmente, somos a republiqueta de poucos donos que alguns 
senhores insistem que sejamos ou o grande país do qual, apesar 
dos pesares, nos orgulhamos? Nossa democracia está 
casuisticamente fragilizada. Nas democracias o poder é 
transferido pelo voto popular, pelo povo em livre manifestação de
vontade, não por sofísticas razões às quais se pretenda atribuir 
cunho constitucional. Consulte-se a História: O voto popular 
pune quem se arrisca em aventuras institucionais com o 
ostracismo eleitoral. Esse é assunto da exclusiva competência da 
maioria do povo, sem embargo do que dele possam pensar elites e
desavisados.


 

  


