
Eu não sou melhor que você. Você é que é pior do que eu.
 

Logo após a publicação do penúltimo Artigo, o titular do blog precisou conferir um texto 
aqui publicado. Usando conhecido navegador, após digitar onairnunesblog.com na 
caixa de endereços, recebeu de volta uma Nota que dizia não ser o site seguro, que 
poderia haver risco para cartões de crédito, informações pessoais etc. Não promoveu, 
como de hábito, o pronto acesso ao blog. Seguiram-se nhem-nhem-nhens com o claro 
propósito de desestimular o acesso. Insisti, entrei.

O relógio do laptop marca uma hora e quarenta e nove minutos da madrugada de 
sexta-feira, 3 de Dezembro; o sujeito de plantão no controle dos meus computadores 
24 horas por dia, assim que coloquei o ponto final no parágrafo acima, copiou-o. 
Menciono o fato para dar-lhes uma ideia de como na realidade estão as coisas. Some-
se isso ao que estou relatando, parece haver uma certa concatenação de movimentos. 
Detalhe: O plantonista, que não é único, vai continuar copiando e não mais será 
referido. Não vale a pena. 

WordPress.com bloqueou o blog na última segunda-feira, 29, velando-o com uma 
Nota em que diz estar havendo problema com ele, mas não disse qual o problema. Não
disse porque não há qualquer problema com o blog, o problema é com a hospedeira de
sites. Faltaram-lhe senso de responsabilidade e profissionalismo, de um lado, e sobrou 
desiderato de revide e incúria de outro. Junta-se nesses quesitos ao navegador web 
mencionado acima. Se o site não é seguro, os dois devem se entender, afinal falam a 
mesma língua. Eu sou apenas um brasileiro não deslumbrado que não gosta da 
bagunça para a qual concorrem no Brasil. O blog paga o preço da falta de  segurança, 
não para cartões de crédito ou informações pessoais, mas para o conteúdo nele 
postado; 5 (cinco) meses de publicações, algo como 20 (vinte) Artigos, um pouco mais, 
desapareceram, sumiram na poeira, ou foram suprimidos. E não é a primeira vez que 
acontece, nem a segunda. Além disso, existente desde o final de 2010, o blog faz 11 
anos neste mês de Dezembro e nunca deixou de publicar posts ou Artigos quatro, cinco
ou seis vezes mensalmente, conforme o mês, o número de semanas e a situação geral 
do país. Meses com um, dois ou três Artigos, apenas, são meses em que houve 
supressão pura e simples, tipo censura, apagamento malicioso ou roubo. Há poucos 
minutos relatei-lhes a presença do sujeito de plantão copiando este texto. Certamente 
não é por amor ao que escrevo; ao contrário, fazem o que podem para atrapalhar.  A 
bandalheira galopante é despreocupada. Você atina com a degradação de costumes 
com a qual estamos convivendo? Não estamos falando de razões técnicas, administra-
tivas ou profissionais; as razões são políticas.

No mesmo diapasão, em todos esses anos onairnunesblog.com jamais se propôs 
vender alguma coisa ou provocar qualquer movimentação de dinheiro ou o que mais 
fosse que exigisse ou exija cartões de crédito, fornecimento de dados pessoais e 
coisas que tais, logo, falar em riscos nesse sentido, aqui, é pura má-fé; ninguém pode 
ser tão incompetente.  

Um bom número de leitores recebe os meus textos em seus computadores; os que 
frequentam o blog fisicamente digitam a URL, entram, navegam pelo blog, leem ou 
copiam o que bem entendem e se vão, nada há aqui para cartões de crédito, não 
pagam nada, não fornecem dados, nada lhes é pedido. Risco? Risco é essa gente de 
que falamos andar à solta por aí. E com toda a desenvoltura, o que faz supor a 
existência de ampla cobertura, é dizer, não é um, não são dois, ou um grupinho, é uma 
rede. Muito ao contrário, eu escrevi um Artigo em que comecei dizendo ‘não paguem 
pelos meus textos’; não é coisa antiga, é relativamente recente. Se houver curiosidade, 
dá uma procurada, será fácil achar.

Com relação a WordPress, a coisa funciona assim: Você subscreve um plano, se 
registra ― foi o que ocorreu comigo ― e recebe uma designação da qual a expressão 
wordpress é parte. No meu caso foi onairnunes.wordpress.com. Depois, se quiser 
tirar o wordpress da sua designação, cria o que chamam de domínio, paga determinado
valor e a coisa rola. No meu caso ficou onairnunesblog,com, manifestando-se aqui o 
ponto fulcral da irresponsabilidade e da falta de profissionalismo verificada.

O autor e titular do blog criou um segundo blog, ao qual chamou onairnuneslivros, 
convertido em onairnuneslivros.wordpress.com como da prática. Testado devagar, 
surgiu uma confusão entre os dois blogs, a natureza de um derivando para o outro, 
delineando-se uma confusão de domínios a provocar confusão nas anualidades, o 
wordpress pretendido migrar para onairnunesblog.com sem sua concordância. Não 
cabem obscuridades em assuntos profissionais, em cujo desdobramento tudo, rigorosa-
mente tudo, tem de ser claro, transparente, meridiano; o segundo blog foi descontinua-
do ― onairnuneslivros.wordpress.com ― e assim permanece, subsistindo somente
onairnunesblog.com ― este blog ―, que não poderia haver sido bloqueado como 
foi; na pior das hipóteses, e nas circunstâncias correntes, deveria continuar no ar como 
onairnunesblog.wordpress.com ao invés de ser bloqueado sem prévio aviso na data 
mesma de 29 de Novembro, segunda-feira última, uma truculência, incabível e inaceitá-
vel como qualquer truculência, a sugerir ânimo predeterminado de atingir, desmerecen-
do, por razões que nada têm de comerciais, administrativas ou profissionais, a imagem 
de Onair Nunes da Silva.

Experimentei quando comecei a escrever este texto: Se não foi removido de ontem 
para hoje, sábado, 4, depois da minha verificação, e você digitar na sua caixa web 
onairnuneslivros.wordpress.com ele vai surgir na tela do seu computador, mas 
desatualizado, porque foi descontinuado, enquanto onairnunesblog.com ― que está 
ativo, que nunca, desde sua criação, esteve paralisado ― foi bloqueado sem prévio 
aviso de segunda-feira, 29 de Novembro, até o final da manhã da última sexta-feira, 3 
de Dezembro, uma violência.

Tudo o que consta de onairnunesblog.com constitui propriedade intelectual de Onair 
Nunes da Silva, salvo citações ou trechos de obras de terceiros assim definidas no 
próprio blog, sendo certo que falece autoridade geral, a qualquer pessoa física ou 
empresa, para impedir o seu acesso à publicação. Pode-se, até, não mais querer 
hospedar o site, o blog, mas prazo razoável impõe ser assinado para Onair retirar, ele 
próprio, os seus textos dos servidores de WordPress. E é nesta instância que se 
manifestam os aspectos mais relevantes da  questão.

Está em estudos a publicação de todo o conteúdo do blog, rearrumado e aditado, em 
forma de livro, abrangendo o projeto todos os meus textos não publicados ou não 
publicados na íntegra, minhas composições musicais e minhas histórias já escritas, 
uma delas com reais possibilidades de ser filmada; há valores financeiros envolvidos. O
bloqueio ilegal e despropositado do blog ameaça provocar prejuízos e lucros cessan-
tes; o ato de bloqueio, sem motivação válida, com a Nota que o velou, consiste fato 
notório e deletério à imagem de Onair Nunes da Silva, figura pública à conta de sua 
atividade de blogueiro assentada em sua correção de postura, e grave dano moral 
passível, por todas as razões e fundamentos de direito, de ação judicial indenizatória. 
Blogueiros de publicações estáveis e permanentes que versam matéria de interesse 
público enquadram-se na nobre atividade jornalística, são equiparados a jornalistas, 
cuja integridade moral, ética e profissional, como ademais a de todos os cidadãos, não 
pode ser conspurcada por atitudes irresponsáveis, vedadas insinuações maliciosas e 
reticentes de situações irregulares e censuráveis, ou de existência de problemas, 
provocando suspeitas quanto à moralidade e/ou dignidade dos alvos visados e 
consequente abalo na credibilidade de que não pode prescindir a atividade jornalística.
 
WordPress não está fornecendo de graça espaço ao blog; a empresa, com anúncios 
veiculados nas remessas dos textos de Onair Nunes da Silva àqueles que se 
inscrevem na forma da chamada existente do lado direito inferior da página ativa 
(SEGUIR...
), nada repassa dos valores recebidos ao autor, assim como dos valores 
recebidos à guiza da publicação de anúncios no próprio blog ao fim de textos adrede 
selecionados; WordPress aufere também ganhos indiretos comerciais e financeiros 
da receptividade dos textos do autor no exterior. Conforme dados fornecidos por 
Jetpack, o blog, nos 365 dias encerrados em 2 (dois) deste mês de Dezembro, foi lido
com maior ou menor frequência nos seguintes países:
 
             Estados Unidos

China
Alemanha
Holanda   
Portugal
França
Canadá
Angola
Luxemburgo
Reino Unido
Hungria
Irlanda
Cabo Verde
Panamá
Seychelles
Moçambique
Austrália
Chile
Rússia
Finlândia
Índia
República Tcheca
Polônia
Suíça
Dinamarca
Romênia
Azerbaijão

É dizer, o blog proporciona renda local a WordPress, além de promover a multina-
cional no exterior, que de tal promoção aufere consequentes rendimentos ao levar aos 
leitores dos países retro alinhados, com anúncios pagos neles inseridos, os textos de 
Onair Nunes da Silva, que nenhum valor recebe da hospedeira de sites por isso. A 
hospedeira de sites, ao contrário, ainda se permitiu de forma obscura e inaceitável 
bloquear onairnunesblog.com, desrespeitando a universalidade dos leitores de Onair  
do Brasil e do exterior, e o próprio autor, impedindo-o arbitrariamente de acessar sua 
própria obra e criação, provocando-lhe autoritária e ilegalmente as angústias, tensões e
sofrimento moral caracterizadores de grave dano, com risco efetivo e adicional de 
provocar-lhe prejuízos econômicos e financeiros. 
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REPUBLICA-SE COMO A SEGUIR OS ARTIGOS PUBLICADOS 
EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME REGISTRADO NOS DOIS 
ARTIGOS ANTERIORES, OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO
DE 2019 DESAPARECERAM DO BLOG, SUMIRAM, ENTRE 
OUTROS. NA PRÓXIMA SEMANA, O MÊS DE NOVEMBRO 
DAQUELE ANO ESTARÁ SENDO REPUBLICADO.

 

APONTAMENTOS  
EMERGINDO DO CAOS
(...)

Histórias são histórias, simplesmente as contamos, mas, para falar 
honestamente daquilo que pensamos, é necessário nos tornemos íntimos 
da verdade tantas vezes oculta ou ignorada pelo credo ut intelligam, pelos 
interesses. É gigantesca a dificculdade em discernir aquela destes, sempre 
eficcazes na sua distorção, na maliciosa combinação de conceitos díspares, 
baralhando significcados sem nenhum respeito pela mais rara das emoções 
humanas, como se fôssemos todos amoráveis; não somos. Não encontro 
motivos para me congratular com aquela parcela da humanidade em parte 
constituída por senhores poderosos, outros nem tanto, a maioria ficgurante 
ancorada entre o ser e o não ser, invertidos éticos e morais que por razões 
pessoais e econômicas, às vezes por nada, e até por mero ressentimento, 
fazem guerras, destroçam crianças e desarranjam famílias, dissimulam, 
matam, roubam, concebem imposturas, mentem, detratam e destilam sua 
peçonha, por inveja, para resguardar interesses, vantagens, conveniências.

Não costumo não gostar de gente, mesmo como essa aí em cima;  
apenas, e simplesmente, não a respeito. R...eservo minhas emoções para as 
pessoas que justificcam suas existências no pedaço de Universo onde 
vivemos, compensações para a sombria feiura existencial às vezes muito 
próxima de nós, bem mais do que desejaríamos. Gente, na acepção deste 
trecho do livro, compreende-se no nivelamento dos exemplares da espécie,
no posicionamento de todos de nós em elevado patamar ético/moral. 
Tenho dúvidas quanto a gostar-se de gente generalizando a proposição, 
empregar a expressão de maneira elástica; não vejo como assim possa ser 
se nos pretendemos razoáveis. R...espeito pessoas, sinto por algumas 
enorme carinho, tão grande que, pudesse, lhes ofereceria um buquê de 
estrelas. Não generalizo, contudo; gostar, sem reservas, de gente, leva, não 
raro, a terríveis decepções. Conscientemente ninguém o faz, ou, pelo 
menos, parece-me, não deveria fazê-lo. Eu, pessoalmente, não respeito  
gente, respeito pessoas.

Você conhece muitas histórias fantásticas de deuses, mas nunca lhe foi 
dado saber onde estão ou o que são além de implacáveis precursores das 
partidas dobradas padronizadas por Luca Paccioli. Bons contadores, 
adotam a regra básica: a cada débito ou crédito corresponde um crédito ou
um débito; intolerantes, exclusivistas, ciumentos, implacáveis e odientos, 
sua assistência tem preço. Habitaram entre os homens, divertiram-se com 
suas ficlhas e geraram descendência, parte exaurida na lenda, parte perdida 
na bulha ficccional, produto da visão humana confundida numa barafunda 
que repele qualquer esforço para estabelecer-se onde termina a mitologia e
começam as colusões. R...efliitamos, tentemos juntos colocar um pouco de 
ordem nesse assunto para melhor nos situarmos, pensar Deus, Universo, 
homem com base científicca mínima. É possível. Debruçado sobre os seus 
compêndios, genial, o cientista também cismou, disse da mente de Deus, 
desmistificcou o Universo, mas não atentou na memória de nossa origem 
remota, insondada, perdida em meio ao seu imenso cabedal técnico; como 
força inteligente, a energia passa ao largo do seu crivo por se compreender
seara estranha ao seu extraordinário intelecto. A resposta à sua pergunta 
pode estar muito além dos limites da física.

LIVRO I
EMERGINDO DO CAOS

Terá o Universo, realmente, um começo e um ficm? E, se tiver, com o que se 
parecem?
(Stephen William Hawking, Uma Breve História do Tempo, Rocco, Rio de Janeiro, 1997, 
tradução de Maria Helena Torres, p. 163)

É imemorial, para além, muito além de 15 bilhões de anos.
Era o abismo, escuro, frio, silencioso. E a singularidade, imensa, desco-

munal, donde, numa bolha de espaço-tempo, energias terão vazado.
A bolha vagou; suas energias, ordenadas, constituíram um Universo 

vivo e inteligente, que, ficndo o seu ciclo, (
)

©Onair Nunes da Silva - Vedados a reprodução e o armazenamento para quaisquer fins e por 
quaisquer meios.
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de TOCQUEVILLE E O 
INDIVIDUALISMO

Não, crasso engano, eu pessoalmente não sou um rebelde, não tenho 
qualquer paredão às costas e me sobra espaço à frente. Sou um cidadão no 
pleno gozo da cidadania, logo, tenho a lei como guia e o amplo e tranquili-
zador espectro que ela oferece ao cidadão de bem. Ninguém precisa de 
mais, além de esforços próprios e algum talento para levar a vida. Eu 
pratico o individualismo, sim ― bem distinto do egoísmo, do isolacionis-
mo ou da síndrome do rei da cocada preta ―, e culpas não me assaltam; 
não sou exatamente um admirador do que vejo à volta nestes tempos 
permissivos. E do que não vejo, mas está por aí. Gosto das coisas às 
direitinhas, só isso.

 
Em sua Democracia na América, Alexis ― Charles Henri Maurice 

Clérel ― de Tocqueville discorreu sobre o individualismo, deficnindo-o 
como um comportamento calmo e seguro predominante nas pessoas 
tendentes a manter certo distanciamento das Sociedades como um todo, 
cujos regramentos, por inconciliavelmente divergentes dos seus princí-
pios, não se inclinam observar.

Acolá de sua visão inicial, contudo, ampla e culta, de Tocqueville viu na 
democracia o cidadão independente, mas fraco, incapaz de realizar por 
meios próprios seus projetos de vida; viu, também, os EUA da época 
combaterem de forma quase oficcial o individualismo. É necessário ler pelo 
menos os capítulos 2 e 4 da obra para entender esse posicionamento do 
marquês; ocorre que, apesar de liberal, era um aristocrata.

Modernamente, apenas o despotismo, também analisado por de 
Tocqueville, e o mais ferrenho conservadorismo excluem o homem do 
benefício geral de todas as coisas. O homem como espécie, pois, mesmo 
nesses contextos, tal ou qual casta, ala de amigos ou partidários são 
generosamente beneficciados. A democracia republicana evoluiu e nela 
liberdade e igualdade, pedra de toque e anseio de todo movimento liberta-
dor, marcham juntas, não separadas, como quis o marquês. Na verdadeira 
democracia o cidadão pode tudo o que não o proíba a lei. É verdade haver 
um bocado de gente esforçando-se para atrapalhar, mas essa é outra 
história. Seguir em frente é preciso.
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CONTROLE 
NOSSOS ANCESTRAIS

Ao reflietir sobre a infliação de preços, relacionei-a com a política 
empresarial e com o necessário disciplinamento (disciplinamento, não 
ingerência) governamental. Já escrevi, aqui, sobre a identidade dos 
empreendimentos, abrangendo nesta designação as estruturas públicas e 
privadas, dado ser o produto ficnal objetivado o resultado positivo, o lucro 
de acionistas/contribuintes, cujos dividendos, do lado de lá da barra, são 
ficnanceiros, embora, às vezes, na distribuição de ações, tenham caráter 
econômico; do lado de cá são serviços sociais adequados — saúde, educa-
ção e segurança, além de cidades e Estados bem cuidados e agradáveis 
para se viver. A outra face da administração de receitas é o controle dos 
custos. Permitida certa liberdade, pode-se, mesmo, dizer que em qualquer 
esfera, pública ou privada, administrar é, essencialmente, controlar custos.

Há uma Controladoria da União; algumas empresas, geralmente de 
médio para grande porte têm, igualmente, Controladorias. Quee relação 
guardam, no entanto, tais Controladorias com a atividade nascida da 
necessidade dos acionistas de empreendimentos de ‘capital’ pulverizado 
assegurarem-se de que suas aplicações em ações e impostos orientam-se 
em sua utilização por estritos critérios de planejamento e controle, com 
custos adequados às receitas e resultados, e de serem periodicamente 
informados dos números, com análises que os expliquem? Não raro, 
medidas corretivas têm de ser tomadas 'em cima' para evitar problemas.

Você pode chamar de Controladoria o que bem quiser. Coloque um 
funcionário em um banheiro movimentado público ou privado com a 
função de prover os meios para seu regular funcionamento, registrar o 
consumo de materiais e a quantidade de pessoas que o utilizam, por 
tabulação cumulativa de dados, e chame-o, assim lhe apeteça, de 
Controlador. Sei de uma pessoa, Controller experiente, que, mudando de 
cidade, aceitou de saída ir para uma empresa onde, na fase de abordagem, 
o Superintendente lhe disse que a principal função do Controller, ali, era a 
conferência das listagens de estoque. Nada mais aberrante! Asseguro-lhes 
que ele nunca conferiu listagens de estoque.

Com certa frequência observa-se, ao referirem essa função, não parecer 
saberem exatamente os gestores do que estão falando. O Controller, de 
funções muito bem deficnidas, há de estar voltado, com apoio dos 
instrumentos pertinentes, exclusivamente para o monitoramento 
econômico do empreendimento. É o homem dos acionistas; não faz 
rigorosamente nenhum sentido reportar-se a qualquer outro grau do 
organograma que não a Assembleia de Acionistas/Board/Conselho 
Diretor. Fora disso, posição e atividades dirão respeito a qualquer coisa, 
menos, tecnicamente falando, às funções ou adequado posicionamento do 
Controller.

A Nomenklatura nas grandes Empresas, nas quais se espelham para o 
bem e para o mal as médias e pequenas, nem sempre guardando as devidas
proporções, tornou-se algo um tanto obscuro; quando alguém apresenta 
seu cartão proficssional, deveria apresentar, junto, sua folha de descrição de
funções. Pior que obscuridade, tem-se, mesmo, a sensação, por exemplo, de
que somente ao CEO (Chief Executive Officcer) cabe decidir sobre o que 
deve ou não fazer, embora se saiba, historicamente, que o executivo existe 
como burro de carga empresarial; a função não tem charme nenhum e, 
pelas renúncias que impõe, inclusive de ordem familiar, é um baita 
sacrifício.

Na hipótese do CEO, principal executivo do empreendimento ― grave-
se bem isso, executivo ―, ele deve receber um budget de amplo espectro e 
fazer com que as coisas aconteçam conforme o documento, não obstante o
fato de ter assento na Board, ou Conselho Diretor. Ali, no estabelecimento 
das metas, convertidas em números de vendas, produção, faturamento e 
resultados, passando pela projeção/programação dos necessários recursos 
físicos, cotas de venda por produto, compra de matérias-primas e sua 
aplicação, estoques, mão de obra direta, despesas indiretas de fabricação, 
custo industrial (a partir do qual se ficxam os custos-padrão, quando 
adotados), despesas administrativas, comerciais, ficnanceiras, suas 
previsões, fliuxos e posições, investimentos, etc, ele tem papel importante, 
mas, aprovado o programa, sua única função será o de fazê-lo cumprir. E 
não é pouco.

O budget/business plan é a bússola do empreendimento. Neste passo e 
na toada da Nomenklatura observam-se algumas situações curiosas. 
Exemplos concretos (Anúncio publicado na imprensa):

 
(1) "Procura-se um Diretor-Financeiro para atuar no patamar abaixo do Branch 
Manager e a ele funcional e localmente subordinado, mas reportando-se ao CFO 
(Chief Financial Officer/Diretor ou Gerente, é o financeiro) internacional. Suas funções
abrangem a administração dos controles internos, RH, TI e Jurídico, gerência das 
atividades financeiras da Controladoria e Tesouraria voltada para as área contábil, 
fiscal e de relatórios, além de criá-los e analisá-los."

 

(2) "Procura-se um Gerente de Controladoria, cuja posição subordina-se ao CFO, 
alinhada em suas funções, entre outras, o auxílio ao Board no planejamento 
financeiro e controle orçamentário; a elaboração do orçamento não lhe é atribuída."

 
No caso do Financeiro (1), do qual se pediu formação em Economia, 

Administração ou Ciências Contábeis, haveriam de caber-lhe, tecnicamen-
te falando, apenas os controles de sua seara; R...H é tipicamente 
Administrativo (Na hipótese de real grande empresa é tarefa para o 
CHR...O/Chief Human R...esources Officcer/Diretor ou Gerente de R...ecursos 
Humanos), TI é para Técnicos com formação específicca em processamento
de dados/Ciência da Computação, e Jurídico é para advogados; funções 
ficnanceiras de Controladoria soa um tanto ininteligível, especialmente se 
conjugadas com funções de Tesouraria. O lugar da Seção ou Departamento
de Contabilidade é na Controladoria e o Fiscal, que poderia estar no 
âmbito da Contabilidade, estaria melhor no Jurídico à conta da presença 
de advogado especialista a quem caberiam as defesas eventuais e o mais, 
pertinente à matéria. R...esponder ao Branch Manager e reportar-se ao CFO 
internacional é ferir o mais comezinho princípio de atribuir, descrever ou 
controlar funções. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, 
lembra de quem disse?

Em (2) não se imagina Board com um corpo de funcionários encarrega-
dos da elaboração do planejamento ficnanceiro e da execução do controle 
orçamentário, raciocínio induzido pelas exigências alinhadas, inadmissível
façam-nos os seus membros. E quem, nessa hipótese, elabora o orçamen-
to? De qualquer modo, a assessoria ou fornecimento dos dados ficnanceiros
em termos de Board deve ficcar por conta do Diretor-Financeiro; o controle
orçamentário há de restar para o setor que elabora o orçamento e os 
relatórios pertinentes, que tem de ser a Controladoria.

Os comentários acima ilustram o que de início se disse a propósito da 
obscuridade das designações funcionais, tal como atualmente aplicadas, e 
não portam a marca da crítica. No próximo artigo ver-se-á um modelo de 
organograma abrangendo as funções de (1) e (2) e eliminando as superpo-
sições que tornam a estrutura pesada e cara a partir de remunerações 
altíssimas e gratificcações mirabolantes a ocupantes de posições glamoriza-
das designadas por títulos mais para pomposos do que para esclarecedo-
res, somado isso à consequente expansão do quadro de pessoal com graves
refliexos nos custos. Sintomaticamente, quando isso passou a acontecer, as 
coisas meio que travaram, ficcaram feias. Lembre-se de 2008.

 
NOSSOS ANCESTRAIS

 

(...)

 
(
) espessou-lhe os ossos, deu-lhe músculos fortes e o andar sem o 

bamboleio peculiar aos ancestrais, o ajuste ficnal do bípede, a correção que 
lhe deficniu o porte e consolidou a tendência esboçada desde os primeiros 
pré-humanos, os australopitecinos: A abertura na base do crânio pela qual 
passa a coluna vertebral para se ligar ao cérebro, já avançada nos modelos 
anteriores em relação aos pais arbóreos, foi mais para frente, otimizando a 
posição da cabeça sobre ela, melhorando a postura. O homo sapiens 
neanderthalensis há 200 mil anos, com uma caixa craniana de 1.500cm³, 
machos medindo cerca de 1,70 e pesando 84 quilos, no passo em que as 
fêmeas mediam em torno de 1,50 e pesavam em torno de 80 quilos, 
consistiu-se o limite da vida caracteristicamente selvagem; o corpo, de 
pesada estrutura óssea, embora exigindo boa porção de cérebro para o seu 
controle, não lhe reduziu a inteligência na mesma proporção. A espécie 
redeficniu-se, ganhou forma e teve acelerado o seu desenvolvimento a 
partir de exemplares já exibindo traços do homem moderno, se bem a testa
estreita, sobrolhos salientes, os malares pronunciados e o queixo pequeno, 
um modelo melhor desenhado a cada nova geração.

Na tentativa de determinar exatamente quais espécies originaram as 
que vieram depois, podemos confundir um pouco as coisas, a considerar-
se que as alterações de linhagens se processam não apenas verticalmente, 
mas também no sentido horizontal, com a provável implicação de que as 
primeiras espécies robustas surgiram do caldeamento de características de 
espécies gráceis, uma forma frequente de arranjo seletivo na evolução das 
espécies.

Entre os australopitecinos, gênero dos australopitecos, os gráceis 
desdobraram-se principalmente nos ramidos, nos anamenses e nos 
afarenses. Os pesados desdobraram-se nos robustos africanos, do sul, entre
3 e meio e 2 milhões e meio de anos atrás, e em seguida nos boisei, do 
leste, no período aproximado entre 2 milhões e 300 e 1 milhão e 200 mil 
anos atrás. O homo ergaster, o erectus propriamente dito e o heidelbergen-
sis alinharam-se num mesmo grupamento, sendo o ergaster um modelo 
menos avançado de erectus, seguindo-se a eles o heidelbergensis, que 
guardou identidade com ambos e legou características ao modelo vindo 
depois, o homo neanderthalensis; assim, nesse quadro, não seria exagero 
ter o heidelbergensis por fico condutor da formação do homem moderno. 
Foi no grupo erectus que os fatores humanizantes melhor se combinaram, 
inaugurando a ficxação do complexo mental e a formação dos caráteres 
com dissociação relativa da massa corpórea, que nem sempre exigiu 
porções de cérebro para seu controle na razão direta peso/tamanho do 
exemplar; o processo introduziu no curso do seu desenvolvimento 
princípios de racionalidade, criando dispositivos, depois derivados para o 
córtex cerebral, que dispensaram o crescimento contínuo do cérebro e da 
caixa craniana como fator essencial para o desenvolvimento do corpo ou 
expansão da inteligência. No ergaster, a caixa craniana alcançou 800 a 
850cm³, no erectus propriamente dito chegou a 1.250cm³ e no  
neanderthalensis a 1.500cm³, para reduzir-se no homem moderno, em 
termos médios, a1.350cm³. 

É temerário esgotar as linhagens humanas num quadro temporal rígido; 
outras, por ora desconhecidas, terão existido, supondo que o registro fóssil
tenha ainda surpresas para oferecer.

(...)
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REFLITAMOS, REFLITAMOS... 
A TERRA E A 
SUBSTANTIVAÇÃO DA VIDA

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

STJ – HC 216996/BA – 6a Turma – [...] Com o advento da Lei n. 12.850/2013, foi dada 
nova redação ao artigo 288 do Código Penal, ocasião em que também foi reduzido o 
aumento previsto no parágrafo único. Assim, por ser lex mitior nesse ponto, deve retroagir 
para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigência, por força do disposto no 
artigo 5º, XL, da Constituição Federal [...]. Relator: Rogério Schietti Cruz – Publicação 
01.10.2014. 

 
ESTADO DE DIREITO

Estado de direito é característica jurídica sob a qual todos se submetem à lei, passando 
pelo homem e alcançando o poder público em todas as suas manifestações e facetas. O 
estado de direito está, assim, ligado ao respeito à hierarquia das normas e dos direitos 
fundamentais, condição do indivíduo em face do poder em quaisquer de suas formas, cujas 
ações se devem pautar pela estrita observância da ordem jurídica, com perfeito equilíbrio 
entre a lei e o poder do Estado, por ela limitado.

 
RECOLHIMENTO À PRISÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA REGIONAL. 

Absolutamente valioso o comparecimento do Sr. Ministro Gilmar 
Mendes, do STF, ao R...oda-Viva da última segunda-feira. Antecipação de 
cumprimento de pena é ficgura absolutamente estranha ao Estado de 
Direito, como é, de igual modo, a delação premiada.

Por primeiro, há de se ter em conta os direitos característicos da pessoa 
natural, base de, e ponto de partida, para todos os ramos do direito. Os 
direitos característicos da pessoa natural nascem com o homem e com 
efeito intertemporal, assim como os seus deveres face à coletividade. 

As normas de direito intertemporal constituem elemento fundamental 
de eficcácia da lei no tempo, servindo ao princípio da estabilidade das 
relações humanas e aplicando-se extensivamente às normas processuais, 
cristalizando o complexo de atos inseparáveis uns dos outros e mantendo 
a inteireza do fato convolado em relação jurídica, que não poderá sob 
qualquer pretexto ser modificcado à pena de sua descaracterização e, 
mesmo, provocar-lhe inimputabilidade, laivos sequer existam de ilegalida-
des. 

Prevalece a ultra-atividade dos fatos verificcados em tempo anterior na 
hipótese de situações jurídicas somente questionadas legalmente em 
tempo futuro, sobrelevando, por essa via, as deficnições legais da época de 
sua prática. 

Os princípios de direito intertemporal preponderam em cada lugar e 
circunstância, sendo oponíveis a todos e a qualquer inter-relação 
contextual que acompanhe um fato ou seus desdobramentos. Incondicio-
nais e absolutos quando deficnidos em lei, os direitos, deveres e responsabi-
lidades atribuem ao ser humano a característica de ente jurídico por sua 
estreita conexão com a vida, com as liberdades individuais e coletivas, com
a dignidade e com a honra. Entra nesse ponto a estabilidade jurídica, 
condão da lei a manter a ordem constituída em iguais termos, assentados 
no direito, anterior a ambas, conferindo-lhes validade e estabelecendo uma
necessidade erga omnes inelidível e inalienável. Essas regras devem estar 
presentes como princípio orgânico das Sociedades a reger os indivíduos 
em sua interação com o eu coletivo por natural projeção de cada um na 
realização do objetivo comum, é dizer, os direitos e deveres de cada um, 
sem exceção, devem concorrer para a ordem do todo social.

A Sociedade, pois, desenvolve-se por meio de interações nas quais os 
seus membros desenvolvem atributos específiccos tendentes ao ficm 
coletivo. 

A vida aperfeiçoou-se pela movimentação seletiva dos organismos mais 
simples no sentido de se tornarem mais complexos, como do modelo 
evolutivo, organizando-se a partir de seres menos perfeitos e percorrendo 
um longo caminho antes de produzir os seres superiores compreendidos 
nas Sociedade civilizadas. Falha à espécie o indivíduo alheio ao curso da 
evolução, que despreza as regras sociais de ficnalidade ao se permitir 
comportar como um selvagem de lustrosa casca grossa, caso em que a 
Sociedade a que pertence é colocada no modo primitivo pelo qual é 
praticado o canibalismo moral, ético e legal consistido no entredevorar-se 
de selvagens ou no abuso de privilégios ou da força. 

O direito não produz efeitos apenas nos tempos vertentes, nas condições
presentes, mas, e essencialmente, subordinando as relações jurídicas 
pretéritas. Atos praticados em conluio no tempo passado, e no período de 
sua imputabilidade, não se desnaturam no tempo presente sob pena de 
corromper a segurança jurídica e descaracterizar o estado de direito. A 
apreciação no presente de fato passado deve obedecer ao que o caracteri-
zou no tempo de sua prática, a ele aplicando-se a deficnição e o direito que 
lhe foi contemporâneo. Isso é direito intertemporal, a ser necessariamente 
observado, pena de elidir tortuosamente responsabilidades e fatos que não 
podem ser ignorados por qualquer Sociedade a se querer civilizada e justa 
se trata os seus membros de forma seletiva ou negligente.

A TERRA E A SUBSTANTIVAÇÃO DA VIDA 

 

(...)

Foi há três e meio bilhões de anos.
Aminoácidos linearmente dispostos em colônias povoaram o líquido 

salobro saturado de sais de ferro derivados do magma, pouco mais que 
unidades agrupadas com pequenas porções de substâncias protéicas, sem 
interação com elas, representando um esboço de sistema sem condições de
operar a combinação causal de elementos existente nas interações quími-
cas estáveis; esses rudimentos de colônias agregaram nucleotídeos, paren-
tes próximos dos aminoácidos, formando uma espessa sopa fermentada 
por elementos orgânicos, evitando a dispersão de seus componentes, 
depois combinados num composto molecular cujos átomos, excitados por 
descargas elétricas, ferveram em uma espuma da qual surgiram as proteí-
nas. O processo não se interrompeu.

O hidrogênio, um dos elementos químicos mais comuns, feito dos 
menores átomos existentes, matéria prima da quase totalidade dos 
produtos elementares, reagiu com as substâncias do fermento e nele ficxou 
íons de hidroxila ― o íon é um átomo ou composição atômica de carga elétrica 
negativa ou falho dela ―, fazendo surgir os ácidos carboxílicos, grupamento 
funcional dos ácidos orgânicos, uma extensa cadeia de carbono. De forma 
peculiar, a manifestação de um novo elemento num quadro químico 
estável provoca reações que alteram drasticamente o modo pelo qual se 
combinam os seus elementos, alterando a cadeia reativa e afetando o 
equilíbrio das aglutinações químicas. No que nos interessa, os ácidos 
carboxílicos provocaram reações das quais surgiu uma espuma gelatinosa 
feita de grupos fosfatos, bolhas de lipídios, bases nitrogenadas e açucares, 
polimerizando os nucleotídeos para constituir novos grupamentos estáveis
de átomos, as moléculas, que depois de submetidos à polimerase ― 
catalisação enzímica, produtora dos ácidos nucleicos em ambiente propício criado pela 
manifestação do novo elemento, na hipótese o nucleotídeo, do ácido nucleico a ser 
produzido ― deficniram-nos quimicamente como aglutinações moleculares 
completamente diferentes de quantas obtidas até aquele estágio, elementos
de propriedades rigorosamente distintas das construções existentes, as 
mais simples das moléculas capazes de se reproduzir, o R...NA (ribonucleic 
acid, ácido ribonucleico) e o DNA (desoxyribonucleic acid, ácido desoxirri-
bonucleico), combinados para criar as primeiras células, anucleadas, 
destituídas de núcleo individualizado, que compuseram as estruturas 
unicelulares de algas e ciliados para desempenhar, basicamente as algas, 
papel fundamental na substantivação da vida no planeta. (
)

(
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PARA ONDE ESTAMOS 
CAMINHANDO?  

Sentados à sombra da jaqueira do compadre comum Mário Celso, 
conversavam Orestenes de Cataguazes e Vérgio Cirilo, de Varginha. 
Filosofavam:

― Vivemos um tempo de desmanche social e político devido à 
desagregação moral e religiosa.
― Moral eu concordo, compadre Vérgio, mas por que religiosa?
― Parece quererem fechar as portas do céu e atirar as chaves no mais
profundo dos abismos.
― Céu, aquele da mitologia e das fantasias religiosas?
― Não, compadre Orestenes, eu falo das formulações mitológicas e 
fantásticas que sustentam os símbolos.
― Então, em termos simbólicos, já que o assunto é céu, religião, essas
coisas, o inferno está incluído?
― Não em termos religiosos ou simbólicos. O inferno está bem 
pertinho de nós, reflietido num amplo conjunto de coisas a nos 
rodearem.
― Não podemos deixá-lo de lado, ignorá-lo?
― Não, não podemos; está rodando por aí um bando de lunáticos 
cujo projeto é, abertos os portões do inferno, libertar todas as suas 
criaturas. Um bom número delas já está na estrada.
― E se ficzerem isso, compadre?
― A pergunta não é “se ficzerem”. A operação apenas não está 
concluída.
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Honra e dignidade, irmãs gêmeas, são atributos intrinsecamente 
humanos. Em uma ameba não se cogita honra ou dignidade, assim como 
de um porco-espinho ou de um verme. Inversamente, na ausência da 
honra e da dignidade, o indivíduo da espécie homo é apenas o mamífero 
vertical exposto a si mesmo, um repositório de instintos prevalecente nos 
humanos estacionários, aqueles não evolucionados na direção do espírito. 
Esses, pois, não cultivam ideias, agem segundo o impulso interior, execu-
tando inconscientemente comandos voltados às necessidades de sobrevi-
vência própria, da sua espécie ou da sua prole.

Ideias são as ameaças mais temidas por vocações e regimes totalitários, 
cruéis e intolerantes História afora; os livros que as contêm e divulgam 
são objeto de ódio irracional. Pode-se fazer a conta de quantos morreram 
nas garras das Inquisições por suas ideias? Impossível combatê-las, perce-
beram logo, por isso exterminavam os que as professavam ou divulgavam. 
Há práticas a personificcar o Inquisidor ao reverso, com as limitações, claro,
de não estarmos na idade média, mas no século 21, embora certas práticas 
e comportamentos retrógrados, mais para a escuridão daquela do que para
as luzes deste.

(...)

Queando arraigadamente poderosas, as ideias compreendem-se nas raras 
manifestações humanas que podem ser eternas quando transformadas em 
legado às gerações posteriores. Agem como tresloucados os supostos 
combatentes contra Deus.

Acaso imaginam tais pobres homens que todos os frequentadores de 
sinagogas, templos, igrejas, locais diversos de cultos de toda sorte pensam 
em Deus como algo palpável, uma existência, um fato? Disse don Miguel 
de Unamuno, com o seu domínio da síntese, que Deus precisa do homem 
para existir; pois, pergunto eu, onde mais poderia Ele existir senão nos 
domínios do atributo essencialmente humano, a consciência, grandioso e 
magníficco quando projetado a partir de sentimentos nobres? Se existe 
naqueles que ainda não deram o passo em direção ao espírito, alter ego da 
consciência, Ele existe na alma, pelo instinto, que O pode somente projetar
útil e serviçal, mesquinho, sátrapa e hipócrita porque assim são os 
humanos de baixas inclinações, incapazes do que quer se inspire na 
nobreza de sentimentos. Este quadro decorre da velha doutrina da 
dualidade e do antigo princípio de que o diabo é parte de Deus, os dois 
uma só entidade capaz de todas as belezas, mas artíficce, também, do que de
mais sórdido possa existir, tudo com fulcro em uma ideia, apenas uma 
ideia, que pode ser levada aonde queira o homem, expressão por excelên-
cia dessa ambiguidade.

E, em Deus, eu amo o meu país. Não por falta de opções. Há muito 
estaria longe, assim me aprouvesse. R...espeito os patriotas de todas as 
pátrias. Queando, em repetidas circunstâncias, sempre está lá uma 
bandeira, como a assinalar-se e ao que está por trás dela, o que representa,
não sou tomado por emoções que não são minhas, asseguro-me de estar 
no caminho certo quanto ao Brasil. Patriotismo é bom, confere identidade, 
implica respeito, lastreia a nacionalidade. Eu também, e sempre, quis, de 
tão bom, de tão honrado, o patriotismo para mim. E para os súditos do 
país a que amo. Fosse eu capaz de ódios, odiaria a falta de patriotismo, por 
extensão os ‘impatriotas’, os criminosos do crime de lesa-pátria. Da minha 
pátria.

 
(
)
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(...). Súbito seu coração disparou; ela dissera, certa vez, que assim 
completasse dezoito anos lhe daria a prova deficnitiva do seu amor, 
lembrou-se. Perturbou-se, ansioso.
Jean-Philipe instruiu um cavalariço a deixar encilhada a montaria de 
Marie-Anne e assisti-la quando a pedisse. Saiu a seguir, cavalgando a 
passo o caminho da ravina concentrado em seus pensamentos; havia algo 
se esboçando, reflietia, (...). A sombra de Ambroise de Sousse o rondava. 
As relações entre eles nunca haviam sido normais; a princípio indiferen-
tes, tornaram-se levemente agressivas, para, ao sabor do humor do senhor 
de Vailliers, se fazerem provocações permanentes, veladas ou ostensivas. 
Jean-Philipe, por seu turno, sensível à atenção e ao carinho da Senhora da 
Propriedade, desarmou-se. R...econhecia que logo à sua chegada houvera 
sido arredio ao ambiente de latente vulgaridade, apesar da riqueza que o 
cercava. Criança, ainda, não percebera, de saída, como isso o afetava; o 
passar dos anos, todavia, permitira-lhe melhor compreensão do que lhe ia 
no íntimo, com refliexos em seu comportamento. Viera de um ambiente de 
discreto reficnamento e despojada elegância, no qual se sentira verdadeira-
mente amado, não suportando, assim, a piedade de que era objeto e os 
modos cúpidos e ostentatórios do meio em que passara a viver. R...efugiado 
nos permanentes cuidados de Vicentine e na delicadeza e sensibilidade de 
Marie-Anne, desenvolvera sua personalidade segundo regras absoluta-
mente estranhas à burguesia endinheirada e mal-educada com a qual 
passara a conviver. Agora, suas relações com o senhor de Vailliers se 
haviam deteriorado irreversivelmente; mesmo a Senhora, de quem recebia 
permanentes demonstrações de afeto, mostrava-se reservada; tinha as suas
razões, reconhecia. Aficnal, havendo atingido, como atingiu, o senhor da 
Propriedade, outra não poderia ser a sua posição. [
]
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P.S. ― 
Eu não continuarei a publicar em WordPress. Retirarei com calma os meus textos, 
remanejarei alguns, continuarei a publicar os textos de 2019 desaparecidos para que 
as pessoas tomem conhecimento deles, buscarei explicações para o seu 
desaparecimento pela razões óbvias de que textos não se evaporam, notadamente 
por atacado e explicações são devidas. Afinal, quando se publicam trabalhos por 
resultado do árduo esforço de criação, o mínimo a se esperar é que os veículos 
especializados estejam preparados para lidar com eles em segurança. Não podem 
simplesmente sumir e ficar tudo por isso mesmo. E farei comentários esparsos 
enquanto passa o tempo. Continuarei a estudar a publicação do farto material que 
possuo e certamente não deixarei de escrever. Não consigo viver sem trabalhar, Deus
me poupou da vocação para a vadiagem. De algum modo voltarei a publicar, um 
hospedeiro francês está sendo considerado. Há lugares e culturas em que a atividade
laboral, assim como os cidadãos, é respeitada. A velha e boa Europa é um desses 
lugares e o respeito pelas pessoas é cultural. Bagunça permanente, desrespeito e 
falta de responsabilidade cansam. 



RR

Preferível a guerra à paz sem honra, tua divisa,
Se tiveres de combater, faça-o por oposição ao arbítio,
Jamais por mero revide.
Lembra-te: Já não és um guerreiro,
Mas um humilde servidor do conhecimento.
E por isso, mais que antes, jamais te apequenarás.
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