
2 (dois) conjuntos de áudio:

O primeiro de origem certa, facilmente verificável e estabelecida; não resta 
qualquer dúvida quanto aos interlocutores, a gravidade do seu conteúdo salta 
aos olhos e uma denúncia fundamentada apenas não foi devidamente 
processada por depender de uma autorização indevida, embora prevista na 
Constituição Federal. Só ao Judiciário compete decidir se aceita ou não 
denúncias oferecidas pelo Ministério Público. O dispositivo constitucional 
que condiciona denúncias à antecipada aprovação por um sistema político 
distorcido precisa ser revogado em razão de propiciar autoritarismos e 
deformações que usurpam a competência do Judiciário e avilta a autoridade 
da Carta da República.

O segundo, extemporâneo, de propósito questionável recendendo a 
expediente nem tão habilidoso, mas sutil, propaga-se destrutivamente. A 
imediata reação da Sra. Ministra-Presidente do Supremo Tribunal Federal 
lembrando-me, por esses cursos da vida, a honorável figura do Ministro 
Orozimbo Nonato,

[Um graduado em Humanidades bacharelado em Ciências Jurídicas e 
Sociais feito Ministro do Supremo Tribunal Federal em 1941, 
contemporâneo, na Corte, de José Linhares, Ribeiro da Costa, Luiz 
Gallotti, Nelson Hungria, Ary Franco, Rocha Lagoa, Barros Barreto e 
Lafayette de Andrada. Foi um jurista de linguagem e estilo próprios, 
profunda e amplamente respeitado]

estabelecerá precedente essencial que determinará sua prestabilidade. Se as 
referências vagas, indevidas e desrespeitosas a Ministros do Pretório Excelso 
não se confirmarem, revelando-o produto de maquinação irresponsável e 
criminosa, todo o seu conteúdo estará comprometido, não servirá para nada.
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 Os bons-moços que contribuíram para o caos absoluto instalado no Brasil, 
além de partidos políticos inexpressivos e oportunistas, já em campanha, 
ocupam-se da prestidigitação. Operando em cerca de 60% (sessenta por 
cento) de sua capacidade instalada industrial, de comércio e serviços, com 
uma taxa de desemprego um pouco acima dos 17% (dezessete por cento) de 
uma força de trabalho de 79 (setenta e nove ) milhões de pessoas e cerca de 
53% (cinquenta e três por cento) de sua população vivendo sob dependência 



de fatores diversos, completamente alheia a qualquer atividade econômica/ 
laboral, tudo o que se disser e prometer a respeito de milagres na Economia 
brasileira implicará rigorosa falta de conhecimento ou tentativa de engodo. A 
se conseguir voltar à casa dos 90% (noventa por cento) de ocupação da  
capacidade instalada, o máximo que se conseguirá será reempregar 
significativa parcela dos atuais desempregados até taxas suportáveis de 4 
(quatro) a 6/7% (seis/sete por cento) de desemprego. Na situação atual do 
país, contudo, isso é algo difícil de alcançar, tarefa para quem é do ramo e gere
credibilidade e asserção mediante proposições verdadeiras, firmes e 
aplicáveis. O país não dará, nunca, um passo, sequer, na direção dos seus 
verdadeiros problemas se mantiver sua estrutura atual.

É preciso adequar o Brasil às suas capacidades reais, próprias, não 
comparativas; não há como sobreviver às estruturas milionárias pretendidas 
sustentar por rendas de país pobre amante do elitismo e produtor sistêmico de
pobreza. Voltarei com detalhes ao assunto. E a propósito: 

Por que o Brasil caminha aos solavancos? Qual o real tamanho de sua 
Economia e em qual dos seus fundamentos deve ser buscado o ponto de 
partida para sua reciclagem, não para sua recuperação? Do modo como têm 
as coisas sido colocadas, tudo não passaria de investimentos. Uma análise 
mais detida, porém, sugere não ser esse o caminho para colocá-la de forma 
sustentada entre as grandes Economias mundiais. Investimentos esparsos, 
sem um plano de desenvolvimento integrado, apenas nos levariam de volta 
aos velhos erros e instabilidades. E nem se fale em comprometimento da 
estrutura econômica por conta de má gestão anterior; nunca tivemos uma 
Economia verdadeiramente estruturada, sempre estivemos expostos a chuvas 
e trovoadas e sempre se disse, com propriedade, que basta a Economia 
internacional dar um espirro que a nossa contrai pneumonia. Tivemos uma 
fase de bons fundamentos, é verdade, uma construção, todavia, sobre areia; 
quando a maré vazante levou os capitais flutuantes que de várias maneiras os 
alimentavam para outros portos voltamos às incertezas de sempre. O 
desinvestimento, por outro lado, desativou mecanismos do mercado interno 
acionados com bastante acerto e responsáveis pela manutenção, durante 
algum tempo, da atividade econômica em níveis razoáveis, quando outros 
elementos concorrentes já demonstravam falta de fôlego (Trecho, 26/09/16).
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