
GERAÇÃO ESPONTÂNEA

Talvez fosse o caso de falar no último artigo sobre o agravo 
regimental, cabível nas decisões unipessoais do Relator, que, sem 
retratação e posto em mesa, tem-se revelado na prática o veículo 
da decisão de única ou última instância para os efeitos do Artigo 
105-III da Constituição Federal. Embora considerada a analogia, 
nenhum agravo se projeta na hipótese abordada.
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Pasteur ficava bravo quando lhe falavam da vida como produto 
de geração espontânea; dizia que em 10, 100 ou 1000 anos se 
provaria que a vida, não a matéria, existe desde sempre. Era uma 
crença, não conclusão derivada de observações científicas.

Até o momento pelo qual estamos passando eu sustentei a 
impossibilidade da geração espontânea. Por trás dos fenômenos 
do Período Cambriano, por exemplo, que levaram à 
substantivação da vida, como denomino sua materialização, 
esteve o elemento primordial, aquele sem o qual nada, não apenas
a vida em sua expressão substantiva, existiria: A energia. Ela foi o
embrião do Universo e a razão de ser do quanto existe. Sem ela 
não existiríamos, nada existiria. Agora assaltam-me dúvidas; 
perplexo, verifico a existência de um caso típico e concreto de 
geração espontânea.

Numa democracia um Presidente da República é gerado pelo voto
popular em maioria, e, no caso do Brasil, em 2 turnos, como 
sabemos. Um Presidente emerso desse processo tem o aval 
absoluto dos eleitores e um mandato regulado pela Constituição 
Federal. Numa democracia ninguém ocupa a Presidência da 



República quando tem, apenas, 3% das intenções de voto e o 
Presidente eleito, indene a acusações de qualquer ordem, está 
vivo, saudável e com todas as condições legais e constitucionais 
para ocupar o cargo até o final do seu mandato.

Estamos assistindo no Brasil à formação de uma presidência da 
república por geração espontânea. Não há voto popular, não há 
crime capitulado, e como tal descrito, provado que induza o 
afastamento da titular da função. Das duas, uma: Ou a geração 
espontânea não se consumará, abortando o feto em formação, ou 
ficaremos em face de uma miragem perversa e monstruosa, uma 
criação teratológica sem condições de desenvolvimento normal 
por faltar-lhe a constituição habilitadora dos organismos 
saudáveis.
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