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SINDICADURA OU PTDURA? 
 

Marcos Roberto Inhauser  

 

Já escrevi aqui sobre a república sindicalista em que o PT transformou a nossa democracia. 
Sindicalistas pelegos estão por toda a parte, notadamente nos Conselhos de estatais ou de economia 
mista. Já coloquei aqui alguns destes “brilhantes pensadores e exímios consultores”, onde estão e 
quanto ganham. 

O sindicalismo provê capilaridade aos partidos. Eles têm o condão de ter acesso a uma massa 
facilmente manobrável e que se deixa influenciar por algumas migalhas de benefícios. Já ouvi de 
muitos gerentes de RH que os sindicatos oferecem uma negociação antecipada, depois vão para as 
bases dizer que conseguiram isto ou aquilo que eles acertaram de antemão e, às vezes, levando algum 
por fora. Há outros que vivem a pedir adiantamento do fundo sindical para cobrir despesas, e os que 
pedem que empresas financiem festas e mimos dados aos sindicalizados. 

Por serem ardilosos nas negociações e ávidos pelo poder (haja vista a quantidade de crimes 
relacionados às eleições nos sindicatos), tem poder de barganha no balcão do apoio eleitoral, quando 
não tem em suas mãos um partido próprio. Pela presença de sindicalistas no congresso, nos partidos e 
até em alguns tribunais (há ministros do trabalho e da justiça que foram sindicalistas ou 
visceralmente ligados a eles), corremos o risco de ter uma sindicadura, a ditadura dos sindicatos. 

Por outro lado, há a atitude dos petralhas mensaleiros que afrontam o Judiciário, especialmente o 
João Paulo Cunha. É uma forma de dizer que se sentem acima da lei e da justiça. Como pode um 
processo que foi investigado e comprovado por dezenas de peritos e auditores, juízes e promotores, 
ter sido uma farsa? Como pode ser farsa uma coisa que foi detalhada e minuciosamente escrutinada 
pelos ministros da mais alta corte? O levantar a mão com o punho cerrado é sinal de quê? De que são 
mais que os demais? O gesto do vice-presidente da Câmara, André Vargas, na Câmara diante do 
Ministro Barbosa, de erguer os punhos não é uma afronta? Discordar da decisão é atitude 
democrática, espernear também, mas dizer que foi farsa e que os ministros se deixaram influenciar 
pela opinião pública é afronta. 

Querem fazer prevalecer o seu entendimento sobre as instâncias de um governo democrático. Isto 
é ditadura. República sindicalista mais partido arrogante só poder terminar em zica. 

Acredito na democracia com alternância no poder. Quando um partido permanece por mais de 
duas legislaturas, tenho para comigo que a coisa degringola. Aí estão os números da economia 
brasileira para comprovar isto. Balança comercial com os priores resultados da história, dólar subindo 
no que pese a compra diária que já consumiu alguns bilhões de dólares das reservas, dívida interna 
astronômica, Petrobrás valendo 40% do que valia, inflação galopante, reforma ministerial que troca 
seis por meia dúzia, falta de investimentos, insatisfação com a Copa do Mundo.... 

E para os petralhas está tudo uma maravilha. Os militares de 64 também diziam isto! 
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