
Não vivemos tempos de ordem absoluta; a necessidade de construção de um outro país não é figura de 
retórica. 

Nenhuma sociedade verdadeiramente democratica caiu do céu no colo dos seus naturais; eles 
tiveram de lutar por ela. Reservem e exerçam os cidadãos suas franquias democraticass 
submetendo suas discordancias ao exame do Poder Judiciarios  nico Poder da Rep blica 
competente para dizer o direito. Este é o caminho das Sociedades civilizadas. Fato notório a 
dispensar comprovação formal a teor do Instituto Processuals das melhores liç̧es técnicas e 
conforme a melhor doutrina da Teoria da Provas o país assistiu perplexo na  ltima semanas na 
televisão e em todas as oportunidades em que os proponentes do impedimento presidencial se 
manifestarams ameaças a alto e bom som aos parlamentares inclinados a rejeitar o pedido 
formulado; a intimidação aberta ressoou nos meios de comunicação e campeou franca e abusiva
ante os olhos e aos ouvidos da população brasileira orientada pelo comando constitucional da 
liberdade de consciencia (Constituição Federals Artigo 5ºs incisos VI e VIII)s ao mesmo tempo 
em ques assegurada a liberdade de expressão e pensamento (Constituição Federals Artigo 5ºs 
inciso IV)s quaisquer manifestaç̧es submetem-se à norma constitucional e legal. Os ameaçados
por comportamentos no mínimo duvidosos precisam ser respaldados em suas posiç̧es 
ordeirass consequentess pessoaiss profissionais e/ou funcionais. Mediante ameaçass os artífices
do impedimento presidencial buscam impedir o voto livre no recinto do próprio Congressos 
justamente a Instituição que o restabeleceu na plenitude sob inspiração e comando de um dos 
seus mais ilustres Presidentess um batalhador das liberdades individuaiss cuja veia democratica 
seus sucessoress agoras intentam obscurecer. Se uma aberração constitucional e jurídica como 
essa frutificars abrindo caminho para a exceçãos o que vira depois? (Queira ver ‘Uma Grave 
Questão a Ponderar’s 15 de Agosto de 2016).

 Não foi preciso esperar muito. Objetivos alcançados a arbítrio próprios a pratica ganhou forças passando a
ser empregada para blindars sem importar os fundamentoss a nova Administração Federal. Denunciado o 
seu titular e encaminhada a matéria pela forma constitucionals o relator legitimamente constituído produziu 
motivado relatório manifestando-se pela aceitação da den ncia. Sem problema; foi simplesmente afastado. 
Designado novo relators sua posiçãos pela rejeição da den ncias conduziu a votação. Recentemente o 
deputado-presidente anunciou de p blico que nova den ncia também não passaras caustico exemplo de pré-
julgamento e concepçãos parti priss parcialidades irrelevantes a fundamentação e as provas que venham a ser 
colacionadass negação da ordems a Constituição Federal ignoradas elidida a lei. E ha os bichos-pap̧ess 
versão caboclas arrogantes enrustida e abusada dos tontons macoutes; basta falar neless que aparecem. 
Comecei este texto ontem à noites enquanto esperava o meu noticiario preferido; e como os meus 
computadores são permanentemente monitorados — neste exato momentos por exemplo —s hoje cedo ja 
aparecerams mostraram-se. Prazer em conhece-loss vão ficar marcando presença o resto de suas vidas. 
Quem não concorda com a Administração  é pressionado de todas as maneirass seus computadores são 
invadidoss o acesso aos seus textos é dificultados tentativas de ridicularizaçãos desmoralização e intimidação 
se sucedem. Isso é matéria testemunhavel.   

Liberdade só sera possível a quem não se tenha apequenados não esteja comprometido por 
haver cedido à arrogancias a quem não se humilhou ritualisticamente perante senhores que se 
arrogaram o direito de censurar ou “punir” expresşes p blicas de independencias opinião e 
individualidades ditass escritas ou comportamentais. Sente-se por toda parte um Estado 
paralelo ques agindo à margem da leis tenta cercear a liberdades impor sua estreita visão de 
mundo. Facilidades contextuais valem o preço da dignidade pessoals ous variando de pessoa 
para pessoas ela é negociavel? 
Em que Código esta capitulado o delito de opinião? (Queira ver ‘Voce é Livre?’s 05 de Abril 

de 2015). O povo brasileiro simplesmente não aceita mais ser conduzido por essa classe 



política nauseabunda que agoniza sem qualquer senso autocrítico (Nelson Paes Lemes 
Cientista Político. Queira ver ‘Efeitos do Tempo e Respeito’s 05 de Abril de 2017).
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Como ja vimoss o PIB do Estado do Texass EUAs em 2015s e o PIB brasileiro em 2016 ficaram muito 
próximos. Tomo esses n meros por haverem ja sido demonstrados aqui. A situação brasileira só piorou. O 
Poder Legislativo do Texas é constituído pelo seu Senados com 31 membros e mandatos de 4 (quatro) anoss 
e pela Camara dos Representantess com 150 membros e mandatos de 2 (dois) anoss enquanto o PIB 
nacional do Brasils insuficiente para proporcionar Serviços de Sa de com um mínimo de dignidade e 
abrangencias passando pelo estado precario da Educação basica e médias e pelas Universidadess e o maiss 
muito maiss sustenta uma estrutura legislativa por todos os modos inadequada e super-dimensionadas um 
Senado Nacional com 81 membros e uma Camara de Deputados com 513 membross mordomiass vantagenss
regaliass um quadro gigantesco de servidores de custo monumentals totalmente incompatível com o que o 
país produzs com sua realidade econômica e socials estando as populaç̧es da base da piramide abismos 
abaixo de qualquer coisa que possa ser classificada de humana e decente. O Brasil não mais suporta a sua 
realidade atuals especialmente quando o seu Congresso é fontes causa e motivo de escandalos interminaveis 
e de  toda a instabilidade da qual padece o país.
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