
Eu não morro de amores pelas definições, elas limitam o 
significado daquilo que definimos e costumam pecar pela 
simplificação, passando para a maioria das pessoas uma ideia de
domínio sobre o seu objeto quando na verdade, com muita 
frequência, apenas adejam o seu cerne ou alcance.

Houvéssemos de definir segurança jurídica, diríamos que a 
expressão traduz o respeito absoluto à norma constitucional e à 
norma legal, destaque para o Artigo 5º da Constituição Federal, 
quaisquer sejam as circunstâncias em que reclamado o seu 
enquadramento jurídico; e que, sendo o Brasil um Estado 
democrático, ao sistema de direito positivo adotado repugnam 
alternativas ao espírito do texto constitucional e ao texto da lei 
ordinária, este último aplicado a teor de interpretações da 
Magistratura segundo a intenção do Constituinte e do legislador 
e conforme a posição do Tribunal Superior e suas Súmulas, 
presente que a função precípua da Corte é dar a palavra final 
sobre a lei federal para evitar interpretações divergentes dos 
mesmos dispositivos legais, criando-se inconsistências na 
aplicação da lei, além da correção de ilegalidades e abusos de 
poder. A Corte Constitucional, de seu bordo, é única e final, 
cabendo-lhe dizer definitiva e inapelavelmente, senão 
intramuros, na letra constitucional.

Essa não é uma definição sucinta, muito ao contrário, nem 
exaustiva; faltam-lhe os antecedentes, a caracterização dos 
elementos construtivos que lhe fixem a estrutura e lhe dêem 
caráter próprio e abrangente, de modo a garantir a supremacia 
que lhe cabe no Estado de Direito.

O ser humano civilizado é uma criatura jurídica; sua identidade 
civil, aquela que o insere de fato nas Sociedades da espécie, é 
forjada pelas relações jurídicas das quais é parte potencial ou de 
fato a submetê-lo desde quando dado à luz, desde os seus 
primeiros vagidos. Ele nasce tendo à retagurda direitos naturais 
pelo só fato de ser humano, um cabedal, um patrimônio 



implícito em sua humanidade que a lei sanciona ao definir de 
modo explícito seus significados e aplicação, regulando e 
normatizando sua recepção e desenvolvimento no mundo novo 
em que ingressa ao nascer. O direito humano, pois, anterior à lei,
é inalienável e impostergável, nossa Carta Republicana bem o 
define e resguarda.

Subjacentes ao amor filial, maternal e paternal, relações jurídicas 
regulam o trato pais/filhos/família; ao sair para a vida externa 
diária, as relações jurídicas estão no trânsito, no trabalho de cada
um e de todos, empregado ou independente, no trato com 
patrões, com funcionários ou com clientes de qualquer natureza, 
quando se toma um cafezinho no bar, no almoço em restaurantes
e na frequência de clubes, no cinema, no futebol. Em tudo o que 
se faz há a dicotomia direito/obrigação, as duas metades da vida
em Sociedade, até mesmo no exercício da liberdade, apenas 
permitida nos limites da lei, sabido que ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei 
(CF, Art. 5º-II). Feliz na plenitude somente quando livre, o 
homem tem de colocar-se nos limites da lei para não infelicitar 
seus semelhantes. O mundo civilizado é produto de um 
complexo de relações jurídicas que precisa ser observado com o 
mais extremo rigor para conferir segurança ao cidadão por trás 
do qual está o ser humano.

E por isso o devido processo legal, não há fugir-se disso; é essa 
perfeita sistematização da busca da verdade que previne a exata 
aplicação da lei, cujos destinatários finais são o homem, como 
espécie e como cidadão, e a ordem pública, daí decorrendo que 
os julgamentos têm de ser justos, assegurados aos acusados, ou 
réus, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes (CF, Art. 5º-LV), inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos (CF, Art. 5º-LVI). Defesa não se 
nega, negá-las é cerceá-las, e cerceamento de defesa é causa de 
nulidade do processo a partir do ponto em que a provas 
essenciais negaram-se produção. Não bastará a manifestação de 



convencimento já formado mediante o conteúdo dos autos no 
momento em que provas foram requeridas, se as peças 
colacionadas não se revestiram da robustez e certeza exigidas 
para se constituírem provas hábeis, imprescindível sua 
adequada valoração para serem tidas por provas bastantes. O 
devido processo legal tem seus limites; o que não está nos autos 
não está no mundo e o convencimento deve ser formado nos 
limites da prova dos autos e da lei, limitando-se ao fato provado,
ou não provado, da causa. A prova material é a quintessência 
probatória, a prova testemunhal, especialmente quando obtida 
sob coação de qualquer natureza de pessoa vulnerável, e 
notadamente quando se trate de pessoa não idônea, ênfase para 
quando já condenada e do testemunho obtiver benefícios, é 
prova precária sem estofo para, por si só, ensejar condenações ou
absolvições. A função judicante é árdua, nobre e grandiosa; o 
momento de julgar fixa o ponto mais alto das Sociedades 
democráticas, civilizadas, seu ápice. É a valoração adequada dos 
elementos diversos e provas dos autos que tornam o julgamento 
justo, a conferir segurança às relações jurídicas.

Partindo-se do princípio de que a efetividade da prestação 
jurisdicional decorre da aplicação segura, isenta e equidistante 
da norma legal, sem laivos de perdas jurídicas, e considerando, 
mais, que a ordem pública, sua meta natural, complementa-se 
quando as autoridades administrativas e legislativas, individual 
ou colegiadamente, antecipam-se na garantia dos direitos das 
gentes, tem-se que a segurança jurídica exibe aspectos os mais 
diversos e deve de ser estendida a todos os cidadãos. O Senado 
da República, exercitando na plenitude sua natureza de Câmara 
Alta, está ministrando eloquente lição quanto à forma de 
conduzir questões do alto interesse dos seus representados, com 
uma clara mensagem em seu bojo: Na democracia representativa
o Poder Executivo está submetido ao controle do Congresso e é 
limitado pelas normas constitucionais e pelas regras legais 
pertinentes, como quaisquer outros poderes ou cidadãos. É 
tranquilizador ver-se com as consultas públicas abertas a 



Câmara Alta não envolvida em questões estranhas à matéria sob 
sua apreciação — na hipótese a reforma da Previdência Social —,
do modo mesmo que não abdica de sua posição de magistratura 
política e legislativa Sênior do país.

Não é inoportuno observar que a ordem legal e social, a própria 
família, verdadeira Instituição do gênero humano, vêm desde 
muito sofrendo permanentes tentativas de desmantelamento. O 
chamado conflito de gerações atingiu o ponto máximo na década
de 1970, os filhos atirados contra os pais, uma “técnica” cuja 
aplicação não cessou; veio de forma organizada o ataque aos 
médicos, depois foi a vez, nesse caso de modo virulento, dos 
advogados, primeiro tentando-se desmerecê-los, desmoralizar 
sua atuação por todos os meios, enfraquecer sua independência 
e indispensabilidade na administração da justiça. Esse processo, 
em curso, sofre reveses por tratar-se de uma classe de 
profissionais com voz e atitudes, combativa por índole e cultura, 
algo idiossincrático nos advogados. Por último, quando se 
aponta a lei como única forma de conduzir as questões atinentes 
às Sociedades democráticas e ao Estado de Direito, indispensável
o seu acatamento absoluto e a conformação a ela do que se 
decida, privada ou publicamente, criou-se uma nova forma de 
minimiza-la: A lei, dizem os seus detratores, é apenas teoria, não 
contempla a necessidade de praticidade dos tempos modernos; é
preciso ser prático, dizem. Nos tempos atuais deste nosso 
vilipendiado país, quem se submete à lei e defende sua rigorosa 
observância é um teórico idealista e anacrônico. Os baderneiros 
que infelicitam o Brasil precisam de espaços que a lei não lhes 
concede, por isso a ação permanente de demolição da ordem 
legal.




