
Habituamo-nos ao império da lei; não é razoável o princípio da não-lei. O que temos é a realização de uma 
tendência dissolvente no centro da qual reflete-se tudo o que é falso à natureza do homem criador e criatura, 
autor e obra.

A existência da lei e sua estrita observância, a autoridade inelidível da norma escrita e sua rigorosa aplicação 
com o pano de fundo constitucional definem o Estado de direito. Se a norma legal escrita renuncia à sua 
autoridade e, ela própria, abre caminho para a sua inobservância, desprestigia-se, desclassifica-se. Ao 
admitir acordos de costumes quando o regime jurídico é de direito positivo, a segurança jurídica 
desaparece, deixando um perigoso vazio no qual a imposição do mais forte sobre o mais fraco e indefeso 
tende a proliferar; se o poder de legislar do Estado declina de sua definição constitucional em favor de 
associações e grupos para os quais o lucro é parte do exercício do poder que lhe é implicitamente e de modo 
sub-reptício transferido, o trabalho, que deveria ser desenvolvido em conjunto com o capital financeiro, 
passa a constituir-se estado de semiescravidão. As regras são essas, submete-te ou não trabalharás; nós, 
detentores do grande capital, recebemos delegação da lei para estabelecê-las. E assim é!  

Há, todavia, a possibilidade de grave choque. Os Sindicatos, sem a obrigatoriedade do imposto respectivo, 
para sobreviver, terão de fortalecer-se. Embora o propósito da nova regra seja enfraquecê-los, o desamparo 
do trabalhador, aliado à desproteção do cidadão que o personifica, abre-lhes amplas perspectivas na forma 
da oferta de benefícios e prestação de serviços legais, médicos, hospitalares, sociais, de toda natureza. Por 
meio de ações competentes, o quadro é altamente propício ao surgimento de embriões de Institutos de 
Aposentadoria, Pensões, Saúde e Serviços Sociais com reais vantagens para os sindicalizados, inteiramente 
desvinculados das administrações públicas. Bom para as Administrações? Será? Isso ocorrendo, os 
Sindicatos tornar-se-ão bem mais fortes do que são hoje, fazendo pender a balança para o lado do 
trabalhador individualmente e/ou grupos de trabalhadores que, dispensado pela lei o Sindicato de suas 
vidas, não são obrigados a rejeitá-los e dispensa-los nas relações com os empregadores. A lei dispensa a 
minha, a nossa, entidade de classe, mas eu, não, mas nós, não; sem o meu, o nosso, Sindicato eu, nós, nada 
negocio, negociaremos. Nada!

E há, de sobejo, a robusta possibilidade dos grandes conglomerados acordarem regras entre si, que por 
absoluta incapacidade estrutural, econômica e financeira não poderão ser acompanhadas por parcela da 
média empresa e pela imensa maioria das pequenas empresas. O quadro, mais que possível, aponta para o 
empobrecimento profissional, com claras indicações de caos geral; o desemprego maciço será uma 
constante provável e a atividade empresarial independente, descompromissada com regras leoninas para o 
trabalhador, tornar-se-á de alto risco, criando-se condições para a formação de trustes e a ação do capital 
sem pátria, para a completa descaracterização do país e da nacionalidade. Fruto do acaso ou um velho 
projeto em vias de realização?

Mais preocupante é o grave sintoma bolivarianista, isso aí, diante de nós. Se não é bom para os senhores 
que tomaram o país para si, vão lá, desmancham e fazem na mão grande o que lhes convém. Acabou de 
acontecer. Quando se sentirem fortes o suficiente farão o mesmo com a nossa Corte Suprema, como lá? 
Será pura questão de tempo? A sinalização não estará bastante clara?

A inspiração é elitista, mas o discurso e a propaganda são enganadora e dissimuladamente populistas. Jogo 
de sedução?
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