
A guarda da Constituição implica a garantia de sua aplicação segundo a melhor 
interpretação de seus dispositivos; e interpretá-la não está em discorrer sobre sua 
literalidade, mas precipuamente em fixar os desdobramentos ou enquadramento de 
situações não explicitadas na norma escrita que requeiram a prestação jurisdicional 
mais ampla, especialmente quando adequadamente requerida pelo órgão ministerial 
público com representante de assento na Corte Excelsa. Para aplicação da 
literalidade constitucional em estado bruto não se precisaria de um Supremo 
Tribunal, bastaria um bom programa de computador que propiciasse o registro de 
todos os dispositivos constitucionais a serem acionados pelas alternativas da 
programação: Se acontecer isto, faça isso; se acontecer aquilo, faça aquilo outro. 
Bastaria ao país um corpo de burocratas especificamente treinados, não uma plêiade 
de 11,  por extensão, magistrados de notável saber jurídico.

Seria primária, se não fosse capciosa, a afirmação de que a Constituição Federal só
admite a prisão de Congressistas em flagrante delito. O dispositivo pertinente tem 
desdobramentos que somente ao Supremo Tribunal Federal compete estabelecer, 
aquele prolongamento da norma escrita projetado para além de sua literalidade, a 
intenção em tese do Constituinte que não teve condições de prever e traduzir em 
texto positivo todos os desvios de super-homens, auto-constituídos desse modo, a se
quererem acima de reparos, críticas e dos efeitos judiciais. Invasão de outro Poder é 
a atitude do Legislativo a pretender dizer à Corte Maior como devem os seus 
membros fazer o seu trabalho. Assim em qualquer democracia, a palavra final em 
qualquer questão constitucional cabe no Brasil ao STF. Ponto! E decisões judiciais 
de qualquer natureza ou grau não se questiona, cumpre-se ou dela recorre-se; e 
quando já não há recursos cumpra-se espontaneamente ou sob vara. O que não se 
pode é, sequer tentar, desmoralizar o Supremo Tribunal do país.

O juiz americano John Marshall, no caso Marbury vs. Madison, de 1803, 
consolidou o princípio da rigorosa obediência à Constituição Americana no ato 
do controle da constitucionalidade ao fixar a posição de que o Judiciário deve 
negar quaisquer medidas contra as regras da Carta Constitucional. Desse 
modo, o que quer parta do Legislativo em desacordo com tais regras, e aqui 
podemos com segurança incluir o principio de que todos são iguais perante a 
lei, deveria ser rechaçado, descabido equiparar o poder do Congresso ao 
Poder da Constituição.

O Caso “Marbury contra Madison”f oi decidido em 1803 pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo considerado a principal 
referência para o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo
Poder Judiciário. Nesse julgado firmou-se a regra da supremacia da 
Constituição, cabendo ao Judiciário afastar como nulas (void) leis que 
contrariam a Constituição. Isso permitiu a chamada "Judicial 
Review", a possibilidade de o Judiciário rever mesmo leis federais que
contrariam a Constituição. Com isso a separação de poderes foi 
redefinida, aumentando a importância do Judiciário. (Wikipédia)

Esse foi o modelo adotado pelo Brasil desde os primórdios da República. 
Nenhuma tentativa de desmoralização do Supremo pode ser tolerada. Sob nenhum  
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pretexto. Notadamente quando o que se visa é evitar a formação de precedente pelo 
qual todos os Congressistas passam a expor-se ao mesmo entendimento, perdendo a 
aura de intocabilidade reinante e rompendo o seu atual status de casta hiper-
privilegiada. Não há qualquer chance de flagrante quando Servidores Públicos 
comprometidos utilizam interpostas pessoas na prática de suas ilicitudes.

É pretender seja este país um aglomerado de mentecaptos o alegar tratar-se de 
singelo empréstimo a tomada de dinheiro a um corruptor confesso e preso. 
Por que o ilustre Congressista, como qualquer cidadão honesto, para solicitar 
empréstimos, não se dirigiu a um Banco, ao invés de acertar-se com um empresário 
corrupto e corruptor?

O Brasil está decisivamente necessitado do pulso firme e da atuação severa do 
Judiciário no sentido de estabelecer limites na anarquia institucional verificada a 
partir de outros Poderes da República. O País está uma baderna.
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A situação econômica é rigorosamente incerta a despeito do foguetório partido 
das mesmas fontes de sempre. O crédito para capital de giro é um pesadelo para os 
homens de negócios, nada lhes aproveitando a redução dos juros quando, pela falta 
de capital de giro, escasso e difícil de obter, têm dificuldades para produzir o que 
lhes é encomendado. Sem falar-se no fato de que parte significativa das Empresas 
está operando sob forte risco de insolvência. De que adianta o juro baixo para o 
consumo, se o segmento econômico respectivo não consegue produzir os itens 
demandados na proporção adequada? Vamos ser claros, a Economia, em seus 
fundamentos, descontadas as perfumarias, está uma bagunça, amarrada e impotente.
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