
Há a hipótese de ser uma piada, um repto, mas, nas circunstâncias, não podemos 
considerá-la; seria a falência ética absoluta, a débâcle final da seriedade. Não, não pode 
ser. A frase da semana: 

A crise é psicológica, está na cabeça das pessoas.

Sinal dos tempos: A Administração provisória quer mais impostos; um pé foi colocado 
na porta; não!!! A Administração provisória jogou a matéria para o final de Agosto; por 
que final de Agosto? Todos sabemos o que já estava reservado para o final de Agosto. 
Por que a confluência? Se puder, vai aumentar e criar impostos “na marra”? Aí o país 
para de vez, previsão que dispensa uma bola de cristal. 

Antes, a culpada pela crise era a Presidência da República, agora os culpados são o 
desempregado que não tem dinheiro para as despesas básicas da família, como 
alimentação, água, luz, etc., a mocinha, os moços que estão abandonando as Faculdades 
por não poderem pagar as mensalidades, e, por extensão, as senhoras e senhores 
passeateiros que deram sua 'valiosa' contribuição para a inauguração destes tempos de 
fugas constrangedoras. A considerar os termos da frase da semana, o Brasil não precisa 
de nada além de psicólogos para debelar a crise.

E o presidente afastado da Câmara Federal de Deputados renunciou! O conjunto de 
circunstâncias que envolveu essa renúncia aponta em uma só direção: Ele não tinha a 
menor condição para presidir a Câmara, por isso foi afastado; não tinha nenhuma 
condição para aspirar ao que quer seja, por isso renunciou. Tudo o que dele partiu e que 
lhe diz respeito precisa ser examinado com rigor. O Brasil, de certa forma o mundo, e de
modo especial a América Latina assistiram com espanto, com assombro, o que foi sua 
atuação na questão da autorização para o processo de impedimento presidencial e do 
absurdo que foi o comportamento de deputados sob sua direção e influência. Que 
condições tinha ele para conduzir questão de tal envergadura, pergunta induzida pelo 
desdobramento dos fatos que há muito o acossam, agora culminados na renúncia? O 
Brasil está em face de um autêntico pecado original para o qual só existe um modo de 
absolvição, todos sabemos qual é. E faminto de ordem constitucional.

Jornal do Advogado da Seção do Estado de São Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Junho de 2016, página 15, entrevista. 

Pergunta:

Como o senhor, que foi membro da Comissão de Ética da 
Presidência da República, avalia os atuais acontecimentos do 
cenário político brasileiro? 

Resposta do advogado Roberto Caldas, que preside a Corte 
Internacional de Direitos Humanos (Corte DHI) desde o começo do 
ano:

A comunidade internacional vem acompanhando o que está 
se passando no Brasil nos últimos meses. O anúncio prévio 



dos votos pelos parlamentares, no julgamento de abertura do 
processo de impeachment que se deu na Câmara dos 
Deputados, de modo muito particular, suscitou vários 
questionamentos. Igualmente na admissibilidade pelo 
Senado. Isso porque o julgamento já havia acontecido antes 
mesmo da sessão: os julgadores e julgadoras vinham 
anunciando seus votos, os partidos determinando como as 
bancadas deveriam votar, enfim, a decisão já estava 
consumada antes de se realizar a sessão. Ainda que o 
processo de impeachment seja político, isso não permite que 
se prescinda da observância de princípios e direitos 
fundamentais, tais quais a ampla defesa e a imparcialidade do
órgão julgador. A Corte IDH já teve oportunidade de se 
manifestar, em algumas ocasiões, sobre a aplicação do devido
processo legal a situações em que há um julgamento político. 
Um deles foi o do Tribunal Constitucional vs. Peru, julgado 
em 2001, que tratava de três magistrados do Tribunal 
Constitucional Peruano que foram vítimas de uma denúncia 
constitucional por terem se posicionado a respeito de uma lei 
de reeleição presidencial durante o governo de Alberto 
Fujimori. Os referidos magistrados foram processados pelo 
Congresso e destituídos de seus cargos no Tribunal 
Constitucional. A Corte determinou que nesse tipo de matéria
— juízo político — “o indivíduo tem também o direito, em 
geral, ao devido processo que se aplica em matéria penal” (p. 
40 do acórdão), e que “qualquer órgão do Estado que exerça 
funções de caráter materialmente jurisdicional tem a 
obrigação de adotar resoluções que observem as garantias do 
devido processo legal nos termos do artigo 8º da Convenção 
Americana” (p. 41 do acórdão). Nesse sentido, e a partir da 
jurisprudência consolidada da Corte que presido, vejo os 
acontecimentos recentes no Brasil com bastante preocupação.
Estão em jogo a democracia e os princípios fundamentais que
garantem o seu funcionamento, democracia essa que o país se
obrigou a preservar ao ratificar a Carta Democrática 
Interamericana.

v
Não vivemos no melhor dos mundos, faltam tradição e respeito, sobram oportunismo e 
servilismo, situações em que um número muito grande de pessoas fazem coisas sem 
saberem exatamente porque; são pagas para fazê-las e as fazem. E seu pagamento não 
consiste apenas em dinheiro, há fringe benefits, às vezes mais importantes do que a 
remuneração em dinheiro pelo leque de possibilidades e oportunidades que abrem, caso 
em que fazer o que fazem não é trabalho, é investimento. O mais importante para elas é 
o “depois”, não estão interessadas em nada, nem em ninguém; só contam os seus 
projetos, ambições e propósitos pessoais. Assim, adejamos Proust, Marcel, com toques 



de Aristoteles, quando desenvolvemos hipóteses em que a arte da falácia formal é a 
ferramenta dessas pessoas, a questão da prioridade determinando o alvo, por 
consequência o resultado a ser obtido, um “bem” para incorporação ao acervo de uma 
vida a partir da premissa de que “bem” é qualquer alvo visado.

Proust escreveu uma série de quatro livros, algo como uma antologia, em dois anos; 
completou-a 14 anos depois com três livros, o último dos quais denominou La 
Recherche du temps retrouvé (perdu). É a narrativa da memória, com certo sentido de 
urgência, de um personagem em busca do tempo perdido, uma busca que não reveste 
qualquer necessidade racional ou irracional, mas arracional, quer no sentido de 
longínquo, quer no sentido do desconhecimento de qualquer limite, que define como 
essencial o fim visado sem maiores considerações quanto á forma ou conteúdo, 
decorrência da ética aristotélica exposta em Física, Metafísica e De Anima. Dessa ética 
resulta um método para eleger o “bem” final e aparelhar os critérios a serem 
observados:

• O “bem” deverá ser buscado por aquilo que representa;
• Quaisquer coisas correlatas deverão concorrer para o “bem”;
• Nenhuma coisa não correlata deverá ser considerada;
• O “bem” deverá ser completo no sentido de preencher as 
características do alvo visado e ser escolhido pelas suas 
características, pelo que lhe é intrínseco, semelhantes às características
do alvo visado.

Nessa ordem de ideias, a experiência do dia a dia orienta-se para os fins do “bem” até 
converter-se em sensação tátil, material, presente, alijando a memória, corporificando-o,
preenchendo e compensando o tempo perdido, sem cuja ocorrência as falácias formais 
não se traduzem em poder, permanecendo apenas como expressão de reclamos 
subliminares, ânsias de reconhecimento, de subordinar pessoas e fatos, de despontar 
como liderança e com caráter elegível; essas necessidades subliminares tangem o 
consciente na busca do “bem” redentor, que tem de ser por si eficiente para assegurar 
que nada mais falte à vida, neste ponto projetando-se, do grego, teleion, último ou 
perfeito, e autarkês, o fim em si mesmo, a realização pessoal, único objetivo a ser 
perseguido até nada restar das memórias, a lavagem e a libertação da alma numa espécie
de catarse.

O cavalo das aparências que dá à luz potros revelou-se; os potros são ilusórios, as regras
da natureza permanecem intocadas, insensíveis aos esforços para forceja-las. Tudo soa 
falso. Na prática, até o Auxiliar direto foi tratado por um título funcional que, 
constitucionalmente falando, não tem, enquanto um Presidente da República não 
mereceu a deferência de ser tratado por seu título funcional, uma prática corriqueira, 
sendo tratado, apenas, pelo primeiro nome. E pronto!… Faz-se de conta que tudo é 
assim mesmo, quando na realidade não é, sinal destes tempos distorcidos, uma exceção 
manipuladora recendendo a imposição, um toque de “realidade ilusória”. Há bom tempo
dizia-se forçação de barra; ainda se usa esta expressão?

Até quando os brasileiros, de modo geral, serão tratados como um povo que nada 
percebe, inculto e tolo? Situações forçadas, inverosímeis, tudo muito inconvincente. 



Pena!… Tanto talento desperdiçado, e em um ambiente notavelmente profissional, com 
uma coadjuvação que o justifica e abrilhanta. O Brasil enlouqueceu?

Um banqueiro tem seus próprios interesses; abstenho-me de juízos de valor, se são bons,
se são maus. Ele é um agente econômico essencial, pouco sabe de Economia além dos 
rudimentos que o auxiliam em seu trabalho; e nem precisa saber. Seu ofício impõe-lhe 
apenas lidar com a situação econômica e ganhar dinheiro, qualquer seja ela, não importa
que lado ou facção política lhe abra caminhos ou facilite-lhe a vida. Sua ferramenta 
principal não é a teoria econômica, é o capital financeiro. Seus auxiliares, quanto maior 
o tempo de ofício, pela absorção contínua, sistemática e compulsória de suas regras, 
tornam-se seus outros eus, não necessariamente insensíveis, mas aplicados a questões 
nas quais a sensibilidade humanística não ajuda; e também aprendem a amar o poder do 
dinheiro, a necessitar da segurança palpável do bem-estar total, a cultuar a 
impessoalidade do capital financeiro, que seduz e confere poder, mas escraviza. 
Criaturas do capitalismo, o banqueiro e seus auxiliares sabem que nesse sistema pessoas
não respeitam pessoas; nesse sistema, as pessoas em geral só respeitam, ou temem, o 
dinheiro. Banqueiros e seus auxiliares não alimentam preocupações com o bem-estar 
das populações; os banqueiros e seus auxiliares são banqueiros e auxiliares de 
banqueiros.

A combinação dessas circunstâncias desenha os esboços da tragédia, gênero não 
extraído da imaginação, antes emerso das experiências frustradas do dia a dia que 
alimentam uma espécie de vingança do personagem ou personagens contra os fados por 
não o, ou os, haverem dotado da acuidade e preparo pessoal, do conjunto de habilidades 
ou poder de encantar amplamente para propiciar sua aprovação e aceitação geral. Nesse 
quadro, Sociedades e países são envolvidos em manhas e ardis pela ávida persecução, 
sem quaisquer freios, do “bem” desejado, algumas vezes revelado, após conquistado, a 
despeito das falácias formais, como de usufruto impossível face à inadequação dos 
projetos de poder relativamente à realidade. É quando protagonistas e coadjuvantes 
devem reunir toda a sensibilidade de que forem capazes para perceberem o momento de 
considerar uma saída de cena com elegância. Para o bem das Sociedades e países 
envolvidos. E seu próprio, pois os fados, desafiados, não costumam propiciar o “bem” 
anelado do reconhecimento e da elegibilidade àqueles que os desafiam.
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