
Timing tem papel importante nas comunicações; dele resulta que algo 
estará lá, em lugar sabido, com a frequência costumeira, possa-se até 
não querer partilha-lo, lendo-o, aproveitar pouca coisa, ou não 
concordar e descarta-lo. As datas nesse caso são compromissos tácitos 
que traduzem respeito, próprio e a quaisquer destinatários do que se 
produz. Cedo, contudo, aprende-se haver momentos em que é crucial 
saber ouvir, mais que falar, razão porque pedi licença à cronologia para 
uma ligeira fuga às suas regras; a última terça-feira, 11, e os dias que se
seguiram, foi um desses “momentos” de ouvir muito, refletir, ponderar, 
sopesar e só depois falar. Cronologicamente falando, a última quarta-
feira, 12, não existiu para o blog.

De Hobbes, pela via reflexa, prevalece uma psicologia materialista 
segundo a qual o homem se move apenas pelo próprio interesse; 
Leibniz enxergava o mundo como produto de uma quantidade infinita 
de unidades de força infinitamente pequenas (mônadas), pequenos 
mundos fechados, que, todavia, reverberam os demais; para Hume, é 
desprezível tudo o que não pode ser percebido diretamente; Hegel 
assentou um conceito de lógica no qual o conflito e a contradição 
constituem-se elementos necessários da verdade, bem mais um 
processo do que expressão estática de um dado qualquer, uma alegação,
uma afirmação; Schopenhauer postulou serem natureza e humanidade 
produtos irracionais inescapáveis, a não ser por meio, além de razão 
outra de mera fuga, da renúncia ao desejo de ser feliz; a renúncia ao 
desejo de ser feliz de Schopenhauer incendeia a pregação de Nietzsche 
sobre a revolta contra a razão, usada como veículo de autoafirmação e 
indução ao instinto biológico e à paixão.

Ao interesse próprio prevalece o coletivo, universos pessoais são 
formas de mônadas portadoras das fatalidades da espécie a reclamar 
percepção direta e adequada em seus conflitos e contradições, de cujo 
trato se conclua a verdade. Irracional é a renúncia ao desejo de ser feliz,
felicidade aqui explicada pelo alcançamento da normalidade fixada 
pelo que é natural, partindo-se do princípio de que só é normal o que é 
natural. Assentados esses marcos, elide-se a irracionalidade da natureza
e da humanidade convergida para os universos pessoais, ainda que, em 
termos gerais e boa medida, possa prevalecer a filosofia de 
Schopenhauer. Natural, portanto normal, é o Sol levantar-se no Leste e 
pôr-se no Oeste; antinatural, por consequência anormal, seria o Sol 
levantar-se no Sul, pôr-se no Norte, e tudo quanto contrarie os atributos



naturais que fazem da espécie seres humanos avessos á subversão das 
regras e da destinação natural dos seus mecanismos psico-somáticos. O 
exemplar normal da espécie é aquele que superou as fatalidades 
derivadas do instinto; ele não é um projeto original, é uma adaptação 
evolutiva do réptil e da fera, que nele, rastejante, dissimulado e feroz 
subsistem. O homem, como espécie, a partir do córtex cerebral, passou 
a existir para ser racional, normal, ético e moral; quem não o seja por 
pura incapacidade ou escolha não pode ser percebido como normal, 
impondo se lhe aplique o princípio hegeliano do conflito e da 
contradição para afastar os “instintivos” dos seres humanos normais e 
de suas instituições. Agir em contrário será, desprezando a 
racionalidade indutiva do córtex cerebral, tornar-se um apóstolo 
nietzschiano, risco demasiado grande para ser corrido.

Há que se ampliar a percepção geral de que o Brasil está vivendo uma 
tragédia por culminação de um processo destrutivo há muito iniciado. A
criação do ramal especifico de esgotos deu-se na década de 80/90 do 
século passado para tirar o registro das atividades ilícitas da 
Contabilidade Geral, é dizer, todo o descalabro verificado é antigo e 
reiterado, nova forma de controle batizada eufemísticamente de 
operações estruturadas apenas para administrar os ilícitos em unidade 
própria. Criou-se no organograma de uma multinacional de grande 
porte um departamento com managers e operadores especializados em 
relações excrémentielles para planejar, conduzir e materializar assuntos 
pertinentes com congêneres externos. 

Na forma de relato jornalístico competente pautado pelo mais absoluto 
profissionalismo, às vezes mais enfático aqui, é verdade, do que acolá 
— ênfase, não distorção —, a escabrosa face oculta dos grandes 
negócios, cujo poder aliciador e corruptor não poupa nada, nem 
ninguém, já pública, fez-se explícita, rica em detalhes. As delações 
valem para todos ou não valem para ninguém. Obviamente valem para 
todos, 30% (trinta por cento) do Senado, 39 (trinta e nove) deputados, 8
(oito) Ministros, sem contar os suspeitos jurisdicionados de foro extra-
Supremo Tribunal Federal. O titular da Administração, não alcançado 
circunstancialmente nesta fase, está envolvido pelas mesmas razões que
levaram ao indiciamento dos demais; investido na Presidência, só pode 
ser investigado por irregularidades verificadas enquanto na função, o 
que não elide o exame do que lhe concerne uma vez cessado o 
privilégio de foro. Não há como fugir disso, as delações que arrastaram 



Senadores, Deputados e Ministros, claras e explícitas, embora as de 
ouvir dizer não tenham valor legal, abrangem-no. A quantidade de 
suspeitos é alarmante, o quadro assustador. Violentada, a República está
gravemente ferida; felizmente os estupradores caíram nas malhas da 
polícia, dos fiscais da lei e da magistratura; são tantos, que largo tempo 
decorrerá até o final dos trâmites e atos procedimentais em que sua 
ação é apreciada, ficando a certeza da inexorabilidade da lei, lenta por 
si, segura, por isso mesmo, justa e implacável, como convém à 
reparação do estupro coletivo verificado. E pensar que no rol dos ora 
envolvidos pode estar faltando uma imensidade de gente!... 

É verdade que figurar em inquéritos policiais não faz de ninguém 
necessariamente culpado; é preciso a prova cabal, definitiva, inconteste,
a delação apenas uma alegação produzida por quem, imprensado contra
a parede, produz mera informação, forma de acusação equiparada à 
prova testemunhal de nenhum ou sofrível valor legal, nos meus tempos 
finais de acadêmico de Direito considerada a prostituta das provas. Mas
é também verdade que o assunto aqui abordado ganha dimensão extra e
torna-se extremamente delicado em função das esferas em que se 
desenvolve e das funções dos indiciados, a serem excercidas de forma 
insuspeita, delações e demais elementos caracterizadores de crime 
examinados pelo Sr. Ministro-Relator no Excelso Supremo Tribunal 
Federal e só depois exarado o despacho autorizador do início das 
investigações formais no bojo do inquérito ou inquéritos instaurados.

 As delações não deixam duvidas, tudo era Caixa 2, todos os  
envolvidos sabiam disso, tendo de agir nesse sentido porque a origem 
dos fundos não poderia ser comprovada. Declarar, portanto, que as 
contas de campanha foram apresentadas à Justiça Eleitoral e aprovadas 
revela a deliberada pratica de indução em erro, de enganar. Terá havido 
sempre, sugerem as delações, duas Contabilidades, a legal, cujos 
extratos eram apresentados, e a paralela, criminosa, pretensamente 
oculta, ledo e infantil engano; quando muita gente é envolvida em 
ações ilícitas, sua descoberta e revelação é mera questão de tempo, 
mais longo ou mais curto segundo a disposição de investiga-las 
proficientemente. 

Planilha não é prova, é um documento unilateral preparado por pessoas 
destituídas do mais mínimo senso de limite — o papel em branco aceita
qualquer coisa — que relatam seus crimes com indiferença de pasmar, 



adejando o desdém, deixando no ar a quase certeza de que serão 
capazes de qualquer coisa, senão para se livrar, para minorar os efeitos 
das circunstâncias adversas que as acossam. Os envolvidos, provada 
nos termos da lei a culpa de cada um, são corruptos e criminosos, 
todos, sem exceção, que, experientes, seduzidos pelo dinheiro farto e 
fácil, deixaram-se manipular com aterradora facilidade.

Aqui e ali tenta-se afirmar legitimidade, sendo certo que tal aspecto, 
essencial em qualquer governo, não tem espeque somente em sua 
fundamentação legal, essencial e automática, do contrario sequer se 
instalaria. Os assuntos de Estado pressupõem, além disso, e 
inelutavelmente, legitimidade moral e ética, honestidade pessoal e 
funcional que se acomodem aos melhores interesses do país e da sua 
população, atributos sem os quais os governos tornam-se inviáveis 
numa democracia, num regime plural. A confissão pública exibida em 
vídeo, um tiro no pé, dispensa, em termos objetivos e legais, maiores 
considerações e, mesmo, outras provas.

Falta tudo ao atual momento brasileiro para reformas de qualquer tipo 
que afetem a população, especialmente quando as medidas propostas 
carecem de consistente fundamentação. Quem ganha salário-mínimo 
não precisará de 49 anos para se aposentar? Que bom!... O detalhe é 
que o mercado de trabalho não é formado exclusivamente por 
trabalhadores remunerados pelo salário-mínimo. Aposentadoria 
complementar? Será? Empresas de fora? Subordinação a outras 
Economias? Não seria melhor entregar aos trabalhadores a 
administração dos seus fundos de Aposentadoria e Pensões?

Para explicar o terremoto previdenciário e trabalhista de grau elevado, 
altamente destrutivo, que se avizinha, inconsistente exercício de 
futurologia anunciou para os próximos 60 (sessenta) anos reajustes das 
aposentadorias acima da inflação, assim como, para explicar a matéria 
trabalhista, que o modelo proposto calcou-se no modelo japonês, 
alemão e norte-americano. A uma, não se pode prever hoje, no Brasil, o
que acontecerá nos próximos 15 (quinze) dias, quanto mais em 60 
(sessenta) anos, alegações, pois, meras alegações; a duas, com todo o 
meu carinho e respeito, chega a ser redundante observar que a 
comparação dos operários brasileiros no geral, e considerando as 
regiões interiores do país, com os trabalhadores japoneses, alemães e 
norte-americanos para justificar qualquer coisa não tem qualquer 



significado ou sentido, impossível que os senhores proponentes das 
medidas em discussão não saibam disso. Se sabem, o que é mais 
provável, sua ação e intenção são as mais nocivas, perversas e 
condenáveis. A diferença de grau é abissal; nesses países, geralmente, 
quaisquer ocupantes de cargos públicos envolvidos em investigações 
judiciárias têm por prática afastar-se de suas funções, e mesmo 
renunciar, até final conclusão das investigações. Dá para imaginar que 
no Brasil as coisas correrão de maneira igual? Penso que não, claro que
não! Por que, então, pretender, por tratar-se dos trabalhadores e 
operários em geral, que pagarão indiretamente na prática um alto 
imposto existencial e contributivo para sustentar a ineficiência do 
Estado — que não oferece sequer um arremedo da qualidade de vida de
que gozam japoneses, alemães e norte-americanos — pode ser 
diferente, que eles aceitem de bom grado as bondades dos senhores 
proponentes?

A cultura da ordem, o respeito aos contribuintes, a escolaridade em tais 
países nada têm a ver com o que ocorre no Brasil; por que a 
Previdência e as leis especializadas teriam? Há um longo caminho a 
percorrer antes disso.

Colheu-se do noticiário da semana útil 10/14 de Abril estar a 
Administração empenhada em demonstrar-se aberta ao diálogo 
relativamente às suas propostas. É de dar calafrios. Quem se abre para 
o diálogo, se for o caso, em circunstâncias como a que vivemos, no 
regime presidencialista, é o Congresso. O Presidente envia-lhe suas 
mensagens e projetos; modificação, rejeição ou aprovação da matéria 
decorre da exclusiva autoridade e atribuições de deputados e senadores,
que requererão esclarecimentos, complementações e outros elementos 
pertinentes a seu próprio arbítrio, sem nenhum traço de subordinação 
ao Poder Executivo, nada justificando, pois, a enganosa postura 
noticiada. Não passou da hora de recolocar os bois adiante do carro?
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