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^ Ordem na 
A situação desordeira da Nova República, asso

berbada por uma Constituinte destemperada, me 
inspira a escrever este artigo. O tema é o do respeito 
à lei numa sociedade democrática livre. 

No Brasil vigora a versão romântica antinômica 
de que a lei é algo opressivo, patriarcal e instrumento 
da classe dominante burguesa para a exploração do 
proletariado. Na realidade, a ideia de lei está intima
mente associada, com ênfase especial no século 
XVIII, à de liberdade democrática. Os pensadores do 
Iluminismo na Idade da Razão foram unânimes nes
se particular. Referiam-se todos ao princípio de Cíce
ro de que omnes legum servi sumus ut liberi esse 
possumus. Locke foi quem primeiro fixou a tese do 
Liberalismo de que não pode haver Uberdade sem lei. 

* Montesquleu insistiu no sentido de que o governo da 
' lei sobre homens virtuosos constitui a essência da 
Uberdade numa RepúbUca. Voltaire falava na "Uber
dade sob a lei" e Rousseau do mesmo modo. A Ideia 
tornou-se básica na sociedade anglo-americana na 
fórmula freedom under the law. Por esse motivo pôde 
Hayek alegar que a Inglaterra ensinou ao mundo o 
ideal de governo da lei (rule of law) como fundamento 
de uma sociedade livre. Kant iria transformar o prin
cípio em sua ética do Dever, conforme à Razão práti
ca, na fórmula "O homem é Uvre se não deve obede
cer a pessoa alguma, mas unicamente às leis". Para 
Kant a obediência à lei abstrata, de fonte transcen
dente, constitui o cerne do imperativo categórico. A 
tdéia estendeu-se aos pensadores morais Ingleses e 
escoceses do século XIX e aos "Pais da Pátria" ame
ricanos. Na Alemanha, Karl Blndlng diria que "a lei 
(Recht) é uma ordem da Uberdade humana". Alguns 

/ encontram a raiz dessa concepção grandiosa na fa
mosa cláusula da Magna Carta (1215) que estabelece: 
"Nenhum homem Uvre poderá ser preso, condenado, 
banido ou de qualquer forma prejudicado... senão 
através de julgamento legal por seus pares e pela lei 
do país". 

Com o correr dos séculos esse princípio se aper-
1 felçoou e suas características se destacaram aos pou
cos, no conforto de sociedades civilizadas como as da 
Europa ocidental e da América do Norte. Uma ane
dota acentua hoje que existem quatro tipos de socie
dade: aquelas em que tudo é permitido, salvo aquUo 
que é proibido — são as sociedades Uvres de tipo 
anglo-saxônlco. Aquelas em que tudo é proibido 
(verboten), salvo aquUo que é permitido — são as 
sociedades excessivamente autoritárias, de tipo ger
mânico. Há também aquelas em que tudo é proibido, 
mesmo aquilo que é permitido, como acontece nas 
sociedades totalitárias da Europa oriental. E, final
mente, como em nosso país, sociedades em que tudo 
6 permitido, mesmo aquilo que é proibido. O espírito 
antinômico do latino subdesenvolvido manifesta a 
incompreensão do verdadeiro princípio de Uberdade 
democrática em nações que, por outro lado, estão 
sujeitas a uma tradição de autoritarismo estatal, 
paternalista e patrlmonlalista. 

Veriflca-se que há dois aspectos na lei: eia é uma 
imposição do detentor do poder, que dela pode abu
sar, tornando-se como tal opressora; ou é uma segu
rança que garante ao cidadão o pleno exercício de 
sua Uberdade. Mesmo um sinal de tráfego vermelho 
pode parecer a um homem apressado e destempera
do uma restrição incómoda a seu desejo incontido de 
avançar; ao passo que, para o transeunte pacífico, 
representa uma garantia de Uberdade de atravessara 
rua sem ameaça à sua integridade física. A lei consti
tui assim a condição necessária de uma sociedade 
ordeira e Uvre, não sendo porém uma condição sufi
ciente. A lei tanto pode servir para garantir as Uber-
dades do cidadão quanto para fortalecer a coerção 
do Estado. A Alemanha nazista era um Estado de 
Direito e todos, Inclusive Hitler, obedeciam às leis 
que o próprio partido havia instituído — mas nesse 
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moderna: se é verdade que a democracia é o governo 
da maioria, não se pode admitir que uma lei, imposta 
pela maioria, oprima a minoria que com ela não 
concorde, nos limites da Uberdade de todos. 

Na concepção clássica, a/iei não é uma imposição 
arbitrária, mas algo que /possui uma coloração de 
cunho quase místico. A velhice de uma lei contribui 
em geral para sua respeitabiUdade. Por essa razão, os 
grandes legisladores da História, Hamurabi, Moisés, 
Licurgo, Mahomet, invariavelmente fizeram proce
der a legislação por eles elaborada de uma inspiração 
divina. A lei é assim porque sempre foi assim. Ela é 
"revelada". 

Consequentemente, todo espírito de novidade 
excessiva em matéria legislativa é suspeito. Fritz 
Kern(em Kingship and Law in the Middle-Ages, Lon
dres, 1939) acentuou que os legisladores medievais 
jamais pretendiam fazer "novas" leis, mas "desco
brir" velhas leis, tacitamente existentes, que deve
riam ser apenas revigoradas. Isso assegurava não ser 
a lei o produto caprichoso e arbitrário de um homem, 
ou de uma assembleia de homens, mas o reflexo de 
um consenso imemorial da comunidade. "A velha lei 
é a lei verdadeira e a lei verdadeira é a velha lei." O 
tempo, em outras palavras, contribui decisivamente 
para o reforço da lei, o que Justificaria o conceito de 
um liberalismo "conservador". 

A mais interessante entre as características de 
um Estado de Direito é, no entanto, que deve a lei ser 
igual para todos. Uma lei que não seja igual para 
todos não é democrática, e do mesmo modo uma 
estrutura social em que não seja a lei igual para 
todos não será democrática. A lei que proporciona a 
maior Uberdade possível à sociedade é a lei ideal, 
conforme pontifica Hayek. Nesse sentido, ela deve 
ser abstrata, geral e não admitir exceções. Os Glron-
dinos da Revolução Francesa acentuavam que "les 
caracteres qui distinguent le lois sont leur généralité et 
leur durée inifinie". A Isonomia, a igualdade perante 
a lei, constitui o mais Importante requisito legal. 
Nisso talvez se encontre a confusão do constituinte 
brasUeiro que sugeriu a redaçao sobre "a intervenção 
equalizadora do Estado para alinhar a sociedade na 
dlreção de uma democracia de Uberdades Iguala
das". Locke em seu "Segundo Tratado sobre o Gover
no Civil", e assim também Hume, Montesquieu, Con-
dorcet e Rosseau, todos eles falavam em lei, tendo 
em vista tanto a igualdade quanto a Uberdade. É 
esse o ponto chave. Essencial. A misteriosa quadra
tura do círculo nessa eterna querela entre o princípio 
de Uberdade e o principio de igualdade que há duzen
tos anos angustia e compromete a democracia, como 
TocqueviUe foi o primeiro a notar. 

O oposto da lei é o privilégio, eis a questão. Se a 
lei só é apUcável a alguns e não a outros, não contri
bui nem para a igualdade nem para a Uberdade, mas 
provoca conflito entre cidadãos desigualmente aqui
nhoados em sua herança física, social e intelectual. 
Num regime como o nosso em que, por exemplo, 
parlamentares, juízes e multares são isentos do Im
posto de Renda; em que certas profissões concedem 
a seus membros o privilégio de serem julgados por 
seus pares e, consequentemente, absolvidos; em que 
reina o pistolão para o ingresso no serviço público e 
para a promoção; e em que os critérios pessoais de 
amizade, família e clientelismo e os protestos de 
emoção destemperada determinam o status de cada 
um na escala social — em tal regime muito longe 
ainda está a lei democrática de assegurar a Uberdade 
de cada um. Se o que vale é o princípio atribuído a 
Pinheiro Machado — "para os amigos, tudo; para os 
inimigos, .nada; para os indiferentes, lei neles" — 
...então não há democracia. 
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