
Ninguém, em sã consciência, discute princípios constitucionais. Não se questionam 
as verbas parlamentares em si, o que se discute é o seu mau uso, a deformação de sua
finalidade e a pretensa justificativa da distorção pela tergiversação e pelo sofisma.

Objetivamente falando, o bom princípio, se corrompido, pode gerar ilicitudes com 
todo um cabedal de imputações e cominações. Quando o voto é condicionado ao que
quer seja, especialmente se tratamento  especial é pleiteado pela parte passiva, ou 
valores legais são usados como instrumento de aliciamento pela parte ativa, e se esta 
os maneja discricionariamente para obter vantagens, o atendimento de seus 
interesses, a avaliação técnico/jurídica só pode ser uma: corrupção. A entrevista 
comedida do deputado Miro Teixeira a um canal de televisão no início da última 
semana, falando das dificuldades a serem criadas pelos órfãos da liberação de verbas, 
confirma plenamente, sob a visão de veterana e felpuda raposa congressual, a 
circunstância da distribuição dirigida das verbas parlamentares.

O Brasil está de cabeça para baixo, a discrição e a reserva de atos condenáveis foram 
definitivamente afastados do dia a dia do país, praticando-se às escâncaras o que 
sempre se supôs praticado até mesmo com certo pudor e recato, o que não validava 
as práticas, mas era, em determinadas situações, digerível. Que a corrupção no 
Brasil é endêmica, temos boas razões para supô-lo, vistas para os resultados de 
sucessivas operações da Polícia Federal e para o farto noticiário de rádios, jornais e 
televisão a respeito. 

E há um um outro gravíssimo componente a fortalecer a acentuada sensação de 
completo abandono das práticas republicanas e democráticas. Querem, pela 
pressão, impedir as críticas. Minha intimidade está sendo permanentemente violada, 
repetem-se tentativas de constrangimento da minha liberdade de locomoção, estou 
impedido de usar meu laptop Mac, da Apple; seguidas invasões deram um nó no seu 
disco rígido — não é a primeira vez que acontece —, o utilitário de disco o dá como 
vazio, mas, colocado em uma máquina Linux, revela-se que o sistema operacional 
está lá (El Capitan), tento reinstala-lo, mas uma caixa de diálogo aparece dizendo 
para eu reinstala-lo a partir de um exemplar que baixei da Apple Store para criar um 
pendrive botável, só que eu não o havia feito ainda quando o “sumiço”aconteceu. O 
instalador está nos aplicativos, onde deveria estar, do sistema operacional “sumido”.
Com a negativa da Apple em reinstalar o sistema operacional, resta-me um único 
caminho: Irei amanhã a uma Assistência Técnica da marca para que me resolvam o 
problema ou me certifiquem o que se ofereça quanto ao problema que me está 
impedindo o uso da máquina, com perspectiva de prejuízos. Tenho textos a publicar 
em livro, a máquina é minha e a Apple, única fonte do sistema operacional, nega-se a 
reinstala-lo. Entendo que cabe ação de obrigação de fazer — ordinária de preceito 
cominatório caso o problema não seja civilizadamente resolvido. Minha liberdade de 
(segue na folha abaixo) 



expressão está sendo indiretamente impedida. Meus arquivos estão imprestáveis. 
Quem fez o que fez sabia o que estava fazendo.

E há mais, e mais, que revelarei judicialmente. Hoje, quando saí de casa para 
preparar este artigo, alertei polidamente o porteiro do edifício onde moro para 
manter-se distante de alguns acontecimentos locais; é um rapaz modesto, que 
precisa do seu emprego. Ele sabe, por óbvio, do que acontece. Quando estava 
chegando ao edifício onde estou neste momento, parei na lanchonete que fica em 
uma de suas lojas para comprar uma deliciosa torta de doce de leite que lá vendem. 
Não faltou um daqueles senhores aparentemente respeitáveis que me seguem por 
onde ando, dessa vez fazendo questão de ser percebido, uma clara ameaça, entre 
outras já ocorridas, menos diretas do que a de hoje. O meu alerta ao porteiro 
repercutiu imediatamente.

Amanhã irei à Assistência Técnica. É mais do que hora de destrinchar esse assunto. 
Aqui, no blog, escrevi várias vezes sobre ele. Tem um bocado de gente envolvida. 
Essa gente quer acabar definitivamente com a República, com a democracia no 
Brasil. Vamos ver se conseguem!
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