
Sabemos que não é pícolo; é piccolo. Falei sobre esse assunto na semana passada. Informo 
aos adulteradores, renitentes, insones e prepotentes que estou de férias com relação a ele. 

Eis aí Richard Dawkins. Meme. Aprecio a competência desse time; nem sempre concordo,
mas aprecio. Gente competente e inteligente me é estimulante. Não estou falando de 
Dawkins.

“ Ele é brilhante, articulado, cheio de paixão, e mal-educado … The 
God Delusion é um livro bom e expressivo … A obra irreverente e 
intensa de Dawkins parecerá uma golfada de ar fresco. “ 
(San Francisco Chronicle, citado na terceira página de abertura da edição Black Swan de 2007 –
Tradução do blog)

Mal-educado é cortesia do articulista; o Sr. Dawkins é um grosseirão.

MEME —

NO INGLÊS:
Elemento cultural ou forma de comportamento transmitido de um indivíduo a outro por 
meios não-genéticos, especialmente pela imitação.

• Imagem humorística, vídeo, peça ou texto, etc., copiado 
(frequentemente com ligeiras modificações) e difundido rapidamente 
pelos internautas.

DERIVADOS: memetic | mēˈmetik, mə- | adjective

ORIGEM:
1970s: Do Grego Mimēma, ‘aquilo que é imitado’ no modelo genético.

FONTE: Dicionário Apple Inglês — Tradução do blog.

Tem coisa que vicia.

Quando a parte anuncia antes mesmo da sessão de julgamento, e da prolação do acórdão, 
cujos termos e forma, por óbvio, desconhece, que recorrerá da decisão, sem sequer saber 
se esta lhe será desfavorável ou não, antecipa-se o caráter protelatório do recurso. Para 
produzir-se uma peça recursal protelatória faz-se necessário alegar falhas inexistentes, 
equívocos não ocorrentes, erros não verificados e circunstâncias impossíveis. Nos casos 







de Recurso Extraordinário, e especialmente quando opera como foro privilegiado no 
exame de decisão impugnativa de mandato presidencial oriunda do Tribunal Superior 
Eleitoral com base em dispositivo específico e provas produzidas nos autos do processo, a 
Corte Constitucional não conhecerá do recurso que alegar repercussão geral, posto que 
os interesses subjetivos esgotam-se com o julgamento da questão em sede própria e na 
instância competente especializada, recorrida, não ensejando, portanto, questões 
relevantes de índole econômica, política, social ou jurídica. Assim, nas impugnações de 
mandatos decorrentes de abuso do poder econômico, por exemplo, não há repercussão 
geral possível uma vez fixada nos autos mediante provas conclusivas a autoria do crime 
eleitoral.

No Supremo Tribunal Federal é inadmissível a reapreciação da prova, assim como o 
Extraordinário que a tenha por pressuposto necessário; o manuseio do recurso, na 
hipótese, configura prática flagrante de ato atentatório à dignidade da Justiça. 
Meridianamente claro, nas decisões em sede própria Superior Eleitoral, a via recursal 
estreita-se a limites de virtual inexistência; não há desafiar o Recurso Extraordinário classe
de circunstância em que, se utilizado, merece severamente multado o recorrente 
procrastinador para sublinhar a repulsa a tal prática com efeito didático, desencorajador 
de aventuras processuais, notadamente nos questionamentos de má-fé de decisões de 
tribunais superiores junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal. 

Outrossim, nos pedidos de vista, há de corporificar-se no prazo de devolução dos autos, 
mesmo quando não previsto em lei ou nos Regimentos Internos das Cortes, o princípio da 
celeridade e do tempo de duração razoável do processo, podendo qualquer parte ou o 
Ministério Público representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de 
Justiça contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, 
Regulamento/Regimento Interno ou assinados por analogia na hipótese da inexistência 
de prazo para devolução dos autos nos pedidos de vista em procedimentos específicos.

Atentar contra a dignidade da Justiça implica afrontar em oposição aberta os seus 
primados; quando tal afronta parte do titular da Administração Federal que, por vias 
oblíquas, propõe-se obstruir o curso da Justiça, configura-se irremediavelmente o 
atentado contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais previsto na Constituição 
Federal, Artigo 85, VII.

Paira no ar uma depravada jactância facista pelo pretendido atropelamento da joia da coroa
da democracia, um Poder Judiciário independente.

Dizia-se de autoritarismo e atentados contra as liberdades democráticas até pouco mais de
1 (hum) ano atrás. O pecado não morava exatamente na Praça.





GOVERNANTES E LÍDERES, UM DECÁLOGO

1.  Um governante não pode ser imposto ou resultar de circunstâncias; o líder de um país 
tem de emergir do estrito consenso da maioria, ou não será líder. A democracia não 
reconhece capatazes. Dispensa-os.

2.  Um governante, um líder, não pode sob qualquer pretexto e de nenhum modo 
expressar ódio, não pode alimentá-lo, não pode cultivar o revanchismo. Quem é capaz de 
odiar é capaz de qualquer coisa. A democracia não pode correr esse risco.

3.  O governante, o líder, tem de ser a melhor expressão de grandeza pessoal, moral e 
ética. Não lhe apetecerá empunhar o látego, demandar quem o empunhe por ele, impor, 
distorcer, dissimular, simular afeto, colonizar pessoas. Nem todos têm compromisso com 
o jogo de cena; na democracia costuma-se discordar, reagir em face de qualquer forma de 
agressão.

4.  O governante, o líder, tem de exercitar o decoro, que lhe deve ser inato, jamais 
protagonizar desvios, especialmente se vergonhosos, bofetadas morais e éticas nos 
cidadãos de bem; quem não porta o decoro entranhadamente no modo de ser poderá 
imaginar-se o que quiser, mas nunca será um líder.

5.  O governante, o líder, na democracia, não pode ser bedel de minorias a proteger 
malfeitores ou revelar-se ávido comensal da mesa comum, um flagelo para os humildes e 
um mecenas materialista  para os poderosos.

6.  Um governante, um líder, tem de ser livre como as criaturas aladas, não presas à 
planície, desatadas no vento, um timoneiro de mãos firmes na tempestade, um bálsamo na 
dor, um amigo fraterno para os desassistidos, um intolerante com os canalhas. Não pode 
ser um governante, um líder, aquele a pecar pela companhia dos aproveitadores da coisa 
pública.

7.  Um governante, um líder, não pode afrontar quem sofre de cataclismos ou padece dos 
males da natureza com carruagens imperiais e uma coorte de sibaritas para ostentar poder,
um poder tolo e perverso financiado pelas vítimas que finge confortar.

8.  Um governante, um líder, não pode estar preso a vaidades, a espetáculos promocionais 
de si mesmo, aos bajuladores de toda hora, aos oportunistas de sempre, à riqueza 
construída nos desvãos do poder, a práticas nocivas de qualquer natureza.

9.  Um governante, um líder, com a simplicidade, a generosidade e a sabedoria dos justos, 
com a força dos inculpáveis, navegará tempestades, estenderá a mão aos fracos,



ombrear-se-á aos virtuosos, pesará a mão implacável sobre os canalhas e recusará, 
impaciente, a presença ante si dos aproveitadores.

10.  O governante só poderá tornar-se um líder quando, no pleno domínio de si próprio, 
for um Homem em toda a extensão e conteúdo do termo, um exemplo do que de melhor 
possa significar ser humano.

  




