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jbcampos

O bom-senso é o verdadeiro pai da justiça, estamos falando de ética. Aquilo que seus olhos veem e o seu sentimento
maior chamado: amor julga justo ou injusto. Como se você fosse o participante do fato em si. É muito fácil bostejar, ou
ser mais um caga-regras... A teoria na prática é outra coisa. &ldquo;Carta Magna&rdquo; parece um palavrão maior do
que &ldquo;Deus&rdquo;. Justiça e sua propaganda propalada ao mundo... Esta carta foi feita por toda a categoria de
pessoas, principalmente por político inculto, ou pior ainda: corrupto; que há muito está no poder. Especialmente no
nosso Brasil Varonil. Por que um juiz de direito é tão &ldquo;respeitado&rdquo; para fazer cumprir uma lei inócua? E,
ganha tanto para isso? E a sua excelência analfabética, quiçá, um prefeito, vereador, senador ou deputado... Cria leis
para um jurisprudente tão aculturado, douto no sentido literalmente forense da palavra ter que obedecê-las? Essa
hipocrisia toda não é vergonhosa? Esses profissionais não se sentem confrangidos ao exercerem essas nobres
profissões? Eles conseguem dormir? Não seriam cúmplices dos crimes recorrentes quando indultam assassinos, quais
voltam peremptoriamente a repetir o mesmo crime? Não fazem vistas grossas? E a consciência, será que eles sabem
o significado etimológico desse verbete?

(cons.ci.ên.ci:a)

sf.

1 Atributo que permite a uma pessoa a percepção, com certo grau de objetividade, do que se passa em torno de si (o
mundo exterior) e dentro de si próprio (o mundo interior ou subjetivo).

2 P.ext. O conhecimento, a percepção desse atributo

3 Capacidades de julgar o que é correto e o que não é, de acordo com valores morais e de conhecimento: Suas ações
eram sempre ditadas pelos valores de sua consciência.

4 Conhecimento, noção, percepção (de situações, fatos, conceitos específicos): Tinha consciência de que agira errado.

5 Aplicação e zelo naquilo que se faz ou realiza: Fazia seus trabalhos com muita concentração e consciência.

6 Percepção e conhecimento da própria atividade (psíquica ou física): Não tinha clara consciência do que fazia e do que se
passava em sua mente.

7 Honradez, retidão, probidade: Este é um profissional de consciência.

8 Sensibilidade ou pré-disposição para perceber situações, problemas, processos etc. ligados a temas de interesse social,
ideológico, político etc.: Sua consciência ecológica o fazia revoltar-se com o desmatamento criminoso.

9 O conjunto das pessoas capazes de ter essa consciência (8): Apelava para a consciência ecológica do país, pedindo
o fim desses abusos.
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10 Fil. Psic. Com base em conceito do filósofo alemão Nietzsche, e adotado na psicanálise, a faculdade de autopercepção
objetiva, limitada pela ação das pulsões e emoções do ser humano

11 Med. Estado em que o sistema nervoso está capacitado aos processos de percepção, reflexão, ação compatível,
comportamento coerente etc. Corresponde, comumente, ao estado de quem domina suas capacidades de perceber
(ver, ouvir), pensar e agir

12 Psi. Nível de atividade mental no qual se tem percepção dos processos internos e externos (em oposição ao nível da
inconsciência ou da subconsciência)

13 Mec. Placa de metal que operador de broca manual coloca no peito para com ele fazer pressão na empunhadura da
broca sem se machucar

Para não nos complicarmos juridicamente vamos fazer uma enquete na própria internet:

http://noticias.r7.com/brasil/noticias/gasto-anual-com-parlamentares-aumenta-r-90-milhoes-apos-reajuste-de-salarios20101228.html
Somadas todas essas despesas, mais os salários, fazem com que o senador &ldquo;custe&rdquo;, em média: R$
151.000,00 por mês. Um juiz federal substituto ganha: R$ 19.955,40 http://cilenebonfim.com/um-juiz-federal-substitutoganha-r-1995540-um-pobre-de-salario-minimo-46500/
Quantos dias eles gozam de férias?

E quanto ganha um trabalhador braçal?

Quanto custa um preso aos bolsos dos pobres assalariados?

Este plano democrático deveria ser teocrático... Quiçá, Deus teria piedade de nós sob tanta humilhação.

Você é povo, com todo o respeito, deveria ser idiota, pois, estamos inseridos no contexto...

Luz & Vida
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