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 O discurso do Presidente Bolsonaro, na cerimônia de posse, 

teve como fecho reconhecer que Deus está acima de tudo e o 

Brasil acima de todo. O Brasil é um país laico? O Estado Brasileiro 

está acima de todos?   

 “Sob a proteção de Deus”, a Constituição de 1988, segundo 

a sua norma preambular. Até mesmo os ateus a aprovaram, 

impondo a obediência a metas especiais: “direitos sociais, 

liberdade, segurança, bem estar, desenvolvimento, igualdade, 

justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida com a ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias”. 

  A norma preambular é norma jurídica ou apenas um 

enfeite constitucional? Pode ser desobedecida até mesmo pelo 

poder constitucional? Pode ser invocada perante o Judiciário 

quando desobedecida? 

 Parece-me que a maioria dos juristas consultados confirma 

que a preambular é norma jurídica de patamar constitucional, 

que se sobrepõe a todo o conjunto de regras a seguir 

proclamadas. Há contudo um número de juristas notabilíssimos 

que a consideram um simples enfeite. 



 Alinhando o pensamento à primeira corrente, conclui-se 

que o Estado Brasileiro não é laico pois identifica a onipotência 

divina no mais alto patamar jurídico, para o ordenamento 

constitucional Deus foi a fonte normativa máxima: “Deus está 

acima de tudo”. 

 E o Estado Brasileiro está acima de todos? Parece-me que 

não por boas razões. O vocábulo “Brasil”, no contexto, somente 

pode ser entendido como o “Estado Brasileiro”. Reversamente 

seria um soco na lógica, ao se afirmar: “o território brasileiro” 

está acima dos cidadãos que assim viveriam num espaço 

cavernoso e subterrâneo como aquele descrito por Platão em 

página clássica!  

  O Estado Brasileiro não está sobre o cidadão. A sociedade 

civil é livre para agir segundo sua vontade, devendo 

juridicamente apenas submeter-se às proibições legais, ou seja, 

as ordens emanadas do povo. 

  Ao contrário, o Estado Brasileiro e todos os seus 

servidores, inclusive o Presidente da República, estão proibidos 

de constranger a liberdade de qualquer cidadão. salvadas as 

hipóteses de autorização legal, ou seja, as autorizações do povo 

emanadas do povo brasileiro. Modernamente a lição foi 

consagrada por Stassinopoulos, em seu aplaudido Tratado.   

 Mas a lição não é novidade para a doutrina brasileira. Há 

muitos anos atrás, o professor Alfredo Buzaid, em seu livro “Do 

Mandado de Segurança” (Saraiva, 1989, p. 9), reconheceu que a 

sociedade civil foi a criadora do Estado. Sendo errado, portanto, 

afirmar que teria sido o Estado o criador da sociedade civil.   

  É escusado dizer que o Professor Buzaid foi Ministro da 

Justiça do governo do General Garrastazu Médici, de 1969 a 



1972 e Ministro do Supremo Tribunal Federal de 1982 a 1984.  

como também Ministro do Supremo Tribunal Federal. Era e 

sempre foi simpático à ideologia pregada pelo integralismo de 

Plínio Salgado. Nas páginas referidas lê-se sua condenação à 

hipótese do Estado Brasileiro estar acima do povo brasileiro. 

 A frase pronunciada pelo Presidente Bolsonaro espelha 

uma imagem histórica que nos causou grande horror. A frase 

tem a sua semente no lema de Adolf Hitler: “Deutsche uber 

alles”: “a Alemanha acima de todos”.  

 Os brasileiros sempre se colocaram contra a proposta de se 

colocar o Estado acima da cidadania, o que sempre representou 

a submissão da liberdade ao jugo da brutalidade. 

 A frase alemã traduzida para o português e transmitida na 

posse presidencial para todo o território nacional, atingiu a 

memória daqueles soldados brasileiros que derramaram seu 

sangue no campo de honra ao derrotar o Estado totalitário 

durante a denominada Segunda Grande Guerra. 

  

  

 

  


