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O que quero dizer, vários anos sem aumento, não me dão um aumento, 

porque não me deram aumento me dão auxílio-moradia que todo mundo me 

ofende, tenho 600 mil pessoas na rede, há um monte de alunos meus, meus 

fãs, magoados comigo porque recebo auxílio-moradia. Pronto, falei, recebo 

auxílio-moradia. Vai explicar para alguém o que foi isso, que foi eliminado o 

FUCS, ia ter greve. Na boa, para quem está recebendo três mil reais e está 

com toda a dificuldade, para quem está pegando o ônibus, para quem está 

tomando tiro, o auxílio-moradia é um absurdo. Não vou conseguir convencer 

ninguém, mas vocês sempre ficam com ressentimentos. O que quero dizer 

para você é que nas minhas piores horas como servidor público o que me 

segura é o meu compromisso religioso, nas minhas melhores horas como um 

homem heterossexual, em idade sexualmente ativa, o que me segura é o meu 

compromisso religioso, o que estou querendo dizer é que pode ser para o bem 

ou para o mal, e os meus funcionários que são de religião oriental, espírita, 

católico e evangélico, todos têm obrigação religiosa de servir ao próximo então. 

Chego para o funcionário e digo assim: “Meu irmão, olha só, não escolhi a tua 

religião, você que escolheu, mas a tua religião diz que você tem que ajudar o 

próximo, que você tem que trabalhar bem, que você não pode mentir, não pode 

roubar, não pode furtar, não pode defraudar...”, meu irmão, está uma beleza, 

vai ver o budismo, vai ver o espiritismo, em qualquer uma você acha e vem 

cobrar o próximo pelo compromisso dele, ele que se resolva com o deus dele, 

se não quiser muda de deus, não precisa nem ter deus, mas, enquanto você 

tem um deus, você vai cumprir aqui seu compromisso religioso. Vocês estão 

entendendo o que é respeito à laicidade do estado, mas sem desperdiçar essa 



energia? Sim ou não? O servidor escolhe a religião dele, mas, depois que ele 

escolheu, vou usar a religião dele para ele trabalhar mais.  É legal, porque 

quem paga é Deus, fica muito mais fácil de fechar a conta no final do mês. Não 

sinto que isso seja desleal, porque também faço isso. Já estou terminando. 

Outra fonte que você pode ter é analisar as formigas. Eu que já tinha 

passado pelas fábulas, pela mitologia grega, agora chego na sabedoria judaica, 

o homem mais sábio que já existiu, Salomão, terceiro rei de Israel, que 

escreveu dois livros fantásticos, Provérbios e Eclesiásticos – Provérbios são 31 

capítulos, você hoje, no dia 13, leia o Capítulo 13. Aliás, esqueci-me de dizer, o 

Código de Conduta do STJ saiu pela Resolução, salvo engano, n. 8, de 13 de 

novembro de 2009, então estamos inaugurando a Escola com uma palestra 

sobre ética no justo e exato dia de onde saiu o Código de Ética, acho isso 

bastante simbólico, não acho que tenha sido coincidência, mas, se for, é de 

Deus, mas, também, minha homenagem ao Cabo Daciolo, que informo a você, 

já conheci pessoalmente e é uma figura simpaticíssima, você se sente muito 

bem perto dele, figuraça.  O que Salomão disse foi o seguinte: “Observe a 

formiga, oh, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem 

chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas 

provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Observa a 

formiga. Até quando você vai ficar deitado, oh preguiçoso, quando você se 

levantará do seu sono”? Conta a Bíblia que Deus ofereceu a Salomão um 

benefício e Salomão disse: “Preciso de sabedoria para governar o povo”. Deus 

ficou tão feliz com essa resposta altruísta, que Ele falou: “Bem, normalmente as 

pessoas me pedem riquezas, poder, dinheiro, e a morte dos inimigos, como 

você me pediu uma coisa diferente, vou fazer o seguinte, vou te entregar tudo”. 

Então, deu tudo isso e Salomão veio a escrever, e disse o seguinte: “Olha, 

você que está aí, que talvez esteja se perguntando sobre ética, o que fazer, 

como agir, para onde ir, observe a formiga que é um bicho muito interessante”. 

Foi seguindo essa orientação que eu e Davi Lago, que é mestre em Direito e 

Colunista do O Estadão, escrevemos um livro “Formigas - Lições da Sociedade 

Mais Bem-Sucedida da Terra”, por que, de fato, 20% de toda a biomassa 

animal do planeta terra são formigas que é a sociedade mais evoluída, mais 

indestrutível da Terra. Você a encontra em todos os continentes. Existem 

formigueiros internacionais. Existe um formigueiro que cruza três países na 



Europa, pensem no tamanho do formigueiro, nós poderemos ser extintos, as 

baratas e as formigas não serão. Fui estudar junto com Davi sobre 

Mirmecologia, que é o ramo que estuda as formigas, algumas coisas do 

Salomão, na época, já observou; primeiro, falou o seguinte: “O preguiçoso”. A 

ética, quando falamos nela, pensamos muito no elemento desviando dinheiro, 

levando dinheiro por fora, dando decisão por interesses escusos, decidindo 

para agradar o escritório de a, b, ou c, com quem ele tem a relação x, y, ou z, 

se formos falar de ética o caso mais grave não é a corrupção, é a preguiça, é a 

desídia: “O tribunal não me deu aumento, o tribunal não me deu promoção, o 

tribunal não me valoriza, vou trabalhar mal, vou fazer o mínimo possível”. Isso 

é muito grave, porque você está punindo o inocente, a preguiça é pior do que a 

corrupção. Ah, William, não concordo. Está bom, a preguiça e a corrupção são 

péssimos para o serviço público, aceito isso, mas não podemos esquecer que 

ao falar de ética falar da preguiça, da desídia, do serviço mal feito, do 

atendimento mal-humorado, da cara feia, esse povo já tem cara feia demais, no 

Poder Executivo, no Poder Legislativo, que ao chegar ao Poder Judiciário 

receba um sorriso, atenção, alguém querendo resolver o problema dele. Olha 

que coisa fantástica, Salomão disse o seguinte: “As formigas não precisam de 

ninguém tomando conta delas, elas não têm o problema do anel de Giges”. A 

formiga tem um propósito, ela cuida do formigueiro. O incrível é que uma 

formiga sozinha você mata com a ponta do dedo. Quem aqui já matou uma 

formiga com a ponta dos dedos? Por favor, levante a mão. Depois vamos falar 

sobre Direito Ambiental. Quem aqui já fugiu de formigas que, reunidas e 

trabalhando em silêncio, te fizeram correr? Quem aqui já correu de formiga? 

Veja a diferença, você sozinho mata uma formiga sozinha, as formigas juntas 

põem você para correr. Uma das coisas que não podemos perder em nenhuma 

corporação é justamente o trabalho em equipe. Então, vim dizer que uma das 

coisas que podem te inspirar, se você não quiser as outras inspirações que te 

falei, é a formiga, porque a formiga não foge do trabalho, ela trabalha com 

propósito, cuidar do formigueiro, são organizadas, têm iniciativa, adquirem 

recursos, não desperdiçam, trabalham em equipe, administram o tempo com 

inteligência, concluem suas atividades ao invés de adiá-las, e, por incrível que 

pareça, descansam, os estudos científicos mostram que as formigas têm férias, 

existem formigas ociosas dentro do formigueiro, que fantástico. Agora, coisas 



que o Salomão não sabia e que com a ciência evoluída que temos hoje 

descobrimos, a formiga se comunica com a outra através dos feromônios. Uma 

das razões do sucesso das formigas é que elas se comunicam quando se 

encontram, trocam esse hormônio, feromônio, que consegue dizer se há perigo 

ou se não há perigo, se há alimento ou se há um adversário, um inimigo 

natural. A sua capacidade de se comunicar com o teu chefe, com o teu igual, 

com o teu subordinado, com o teu cônjuge, e com o teu filho é que vai definir a 

qualidade dessas relações e logo a sobrevivência dessas relações, a eficiência 

dessa sociedade. O que eu estou querendo dizer é esqueçam os humanos, já 

demos errado, vamos pensar nas formigas, as formigas aprenderam a cuidar 

do formigueiro antes dos seus interesses, as formigas têm um negócio 

fantástico que quando elas enfrentam um mal maior, diminuem - isso tudo é 

estudo científico, estou contando para vocês. Você vai chegar em casa e falar: 

“Olha, hoje estudamos no STJ a mirmecologia, as formigas”.  Quanto maior o 

desafio, mais as formigas abrem mão das suas decisões individuais. Isso está 

aprovado em estudo. Quando o problema é muito grande temos que parar de 

pensar em nós e ir cuidar do formigueiro. Se você entender isso lá no lugar 

onde você trabalha, se você entender isso lá na sua casa, se você entender 

isso no seu time de futebol, te garanto que essas três organizações vão render 

mais sob a “luz das formigas”, seguindo o bom, velho e antigo conselho do Rei 

Salomão. Outra coisa, a formiga, quando acha o alimento, deixa um rastro de 

feromônio para outra achar o alimento, elas seguem rastros. Agora, se ela acha 

um inimigo natural, deixa um feromônio diferente. A minha pergunta é o quanto 

que você, ser humano, tem sido capaz de seguir os bons rastros e deixar de 

seguir os maus rastros? O quanto que você, na sua casa, na sua repartição, 

tem compartilhado feromônio, tem compartilhado conhecimento para que o 

formigueiro cresça ou você quer tudo para você? Um dos desafios para eu 

fazer a Quarta Vara funcionar era o desafio do cuidado da ética, das pessoas 

não ficarem cuidando tanto, procurando tanto, fiscalizando tanto, que o serviço 

não ande. Vamos confiar nas pessoas, vamos confiar na dedicação, vamos 

confiar na honestidade. Quando der algum erro, vamos lá e fazemos a 

correção, vemos o que está havendo, mas vamos fazer esse negócio 

funcionar, confiar uns nos outros. Agora, outra coisa foi dizer para os 

funcionários: “Você não pode segurar o conhecimento com medo de perder a 



sua função comissionada”. Está errado. Até por que para você crescer, quem 

está embaixo de você tem que crescer também para liberar a vaga. O lugar 

que você ocupa, você tem que ser capaz de botar alguém líder. Líder é aquele 

que cria líder. Vamos falar um pouco mais das formigas, quando alguém cria 

algum obstáculo, ela cria um novo caminho de feromônio. O que estou pedindo 

a vocês, sugeri, talvez você faça, e, se fizer, por favor, me conte depois. Você 

que tirou foto comigo, por favor, depois me marque no Instagram, você que 

está aqui assistindo, eu adoro, é uma das leis bíblicas do sucesso, você entra 

no meu Instagram e diz se gostou ou não, me dá essa alegria. Depois, vou, 

inclusive, para agradecer, sortear um livro meu via Instagram para você. 

Coloquei um monte de foto aqui, procure a mais recente foto do STJ e coloca 

lá, gostaria do seu feedback. Foi o feedback que salvou meu casamento, 

cheguei para minha mulher e falei: “O que posso fazer para ser um marido 

melhor”? Meu irmão, minha mulher começou a falar, falar, falar, ela acreditou, 

ela começou a falar tanto que peguei um caderno e saí anotando, deu uma lista 

enorme, quando olhei aquela lista, a primeira coisa, meu orgulho masculino 

destruindo, achava que estava abafando e não estava, o incompetente 

inconsciente é o pior grau da incompetência, o burro motivado é perigosíssimo, 

achava que era um bom marido, mas com aquela lista, cheguei à conclusão 

que ela me amava, jamais iria ficar com um homem desses, já teria largado e 

fiquei pensando: “Será que ela vai me largar hoje”? “Por que já teria largado”. 

Então, falei assim: “Amor, deixa te falar uma coisa - vocês sabem que a palavra 

tem poder, não é”? Virei e falei assim: “Eu te amo, você é a mulher da minha 

vida, você é um presente de Deus para mim, você vale a pena”. A frase 

matadora foi: “Quero envelhecer com você”. Sentiram no efeito da frase? A 

frase é ridícula, mas funciona com a esposa, “eu quero envelhecer com você”. 

“Escolha três coisas nessa lista aí”. Vocês estão pensando mal de mim. 

Escolha três coisas, vou começar por essas três coisas, quando estiver bom 

nelas, vou pegar mais três, fiz um crediário “cred marido”, é uma técnica de 

evolução, baby steps, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada vez. Sei 

que anos depois ela fala que sou o melhor marido do mundo, tudo bem ela está 

apaixonada por mim, isso facilita um pouco as coisas, isso turva a serenidade e 

a objetividade do julgamento, porque o amor tolda a vista, e tolda alma, mas, 

também, a coberta da chuva e do frio. Seja como for, funcionou porque me 



comuniquei, porque usei os feromônios que temos que é a palavra, o olhar, a 

respiração, é a atenção. Aonde você precisar consertar o seu problema, as 

formigas te dizem que você tem que se comunicar, você tem que deixar rastro, 

você tem que sair daqui e ir a algum lugar deixar feromônios por que vocês têm 

muito feromônio de competência, de capacidade vocês todos são instrutores. 

Você vai ficar esperando, sonhando, em dar instrução aqui? Você está errado, 

tem que ir dar instrução na cidade satélite mais longe que tiver, vai lá, que é lá 

que você vai se criar como grande instrutor, assim como hoje sou um 

palestrante conhecido, internacional, laureado, bem remunerado, quando 

alguém me paga, brincadeira, com os meus amigos que tinham dúvidas que 

comecei a dar aula, lá na igreja onde comecei a dar aula na escola dominical, 

lá no movimento negro, onde dei de aula de graça, lá na faculdade, onde dei 

aula de graça, daí é que surgiu o INA que tem hoje que consegue se comunicar 

razoavelmente. Você não fica esperando uma grande escola, uma grande 

oportunidade, para você começar a virar professor, instrutor, para você 

começar a soltar feromônio por aí, você procura o lugar mais necessitado, até 

porque você ainda não é tão bom e infelizmente pode aceitar qualquer coisa, 

mas, lembre, continuo dando aula nos mesmos lugares quando dava aula 

quando ainda era um professor muito menos habilidoso do que sou hoje, 

continuo indo lá, só que hoje a minha aula é muito. 

Vim aqui convidar você para ir lá, você tem feromônio demais. Aliás, por 

falar em feromônio, uma das coisas que a formiga fala com a outra é “estou 

com fome”, e quando a formiga diz para outra que está com fome, a formiga faz 

uma coisa chamada trofalaxia, porque ela tem dois estômagos, tem um 

estômago profundo e um social, no estômago social, se a outra formiga tiver 

com fome - é o mundo animal, gente -, regurgita a comida e dá a comida para a 

outra. Quanta sabedoria alertada há 2.800 anos por Salomão. Você não pode 

dar o que você não tem, se você dá do profundo, passa fome, você tem que 

saber que você só pode dar o que você tem, agora, ela é capaz de dividir com 

os outros. Se você sai daqui você tem que ser capaz de dividir com os outros, 

há gente com fome, tem gente com fome na sua casa, na sua repartição, na 

sua igreja, no seu clube, alimenta o outro, isso eles são das formigas. E o 

incrível é que o Salomão vem fala para ele que a formiga para que você saia 

desse estado letárgico. Jesus, depois, falou essa mesma coisa para o 



paralítico: “Levanta, toma a tua cama, e anda”.  Estou vindo aqui para você 

falar de ética, mas estou muito mais interessado, muito mais expectoso de vir 

para você e falar o seguinte: “Querido, querida, o que na sua vida está parado? 

Nada mais antiético do que você não se realizar, nada mais antiético que você 

não crescer, nada mais antiético do que você não ser feliz. Hoje vem a palavra 

levanta, toma a tua cama, e anda. Não sei se vai ser academia, não sei se vai 

ser o regime, não sei se vai ser a cirurgia, não sei é novembro, lamento, o 

exame do qual não falamos, não sei o que você vai fazer, mas você tem que 

sair daqui, levantar da cama, e andar  

A última coisa que quero falar, tenho este livro "As 25 Leis Bíblicas do 

Sucesso”, é um livro laico, não fala de religião, de céu, de inferno, mas fala da 

sabedoria milenar da Bíblia aplicada à carreira. O Apóstolo Paulo, escrevendo 

para um rapaz mentoriado por ele chamado Timóteo, ele disse o seguinte: 

“Manda aos ricos deste mundo (informo, os senhores são os ricos neste 

mundo, não pense que está se referindo aqui aos CEOs, aos bilionários, ao 

pessoal lá em Santa Mônica, é para você que é rico parece. Pelo IBGE você é 

rico, parece que não, mas somos ricos, intelectualmente você é rico, de saúde 

você é rico, de oportunidades você é rico, então esse texto é para você. Isso é 

mais uma âncora, uma bússola, uma luz ética que pode te ajudar em um 

momento difícil) manda aos ricos deste mundo, não sejam arrogantes”. Juiz e 

médico são muito arrogantes, político é muito arrogante, comissionado, 

também, tem um costume geral de ser muito arrogante, cara muito inteligente, 

doutor intelectual, pós-doc, é muito arrogante, metido, servidor público, às 

vezes, é metido, por que o advogado depende de você, olha para o advogado 

como se fosse lixo, isso é feio, isso é errado, isso é antiético, antidemocrático, 

anti-tudo, não seja arrogante, não ponha a sua esperança na incerteza das 

riquezas, você está tão bem, porque um câncer resolve isso em um instante, 

lamento, é a vida. Diz aqui: “Mas sim, façam o bem, enriqueça, em boas obras, 

repartam de boa mente e sejam comunicáveis”. Vou repetir, vocês ricos, vocês 

servidores do STJ, não sejam arrogantes, façam o bem - e você pode fazer 

isso no exercício do cargo e um pouquinho mais, e enriqueçam em boas obras, 

repartam de boa mente, seja generoso, seja comunicável, converse, ouça, 

lance e receba feromônios.  Se você acha que esse texto foi escrito para 

proteger os pobres que seriam ajudados pelos ricos, quero aqui informar que 



desde o desenvolvimento da Psicologia positiva, uma criação recente da 

Psicologia para combater a depressão, a tristeza, se chegou à conclusão que 

as pessoas mais felizes são as pessoas que se comunicam, as pessoas que 

são generosas, as pessoas que trabalham para algo maior do que elas 

mesmas, ou seja, esse texto, de uma profunda sabedoria, na verdade, é um 

texto para proteger você, rico, para você não ficar olhando só o seu umbigo, 

para você não pensar só nos seus interesses, para você não ficar besta, 

metido, arrogante, mas, sim ,você se abrir e contribuir com a sociedade, com 

próximo, com aquilo do qual você porta grande riqueza. Isso é fantástico. 

Ninguém precisa me ameaçar com demissão para eu entender que quero ser 

feliz. A mais profunda filosofia, mais profunda da religião, ela se preocupa com 

que tem dentro de você, a grande sacada da ética é eu não vou me corromper, 

eu não vou ser preguiçoso, eu não vou fazer um serviço porco, não porque sou 

ameaçado pelo código, pela lei, pela demissão, mas por que a definição de 

como quero ser como pessoa, quem quero ser, quem eu quero colocar diante 

do espelho quando me olho.  Quem quero ser? Exemplo para o meu filho. 

Quem quero ser? Gratidão para o meu pai. Quem quero ser? Você escolhe, 

para o seu partido, vou ser filósofo, a vida é sua, mas você tem que ter uma 

chama dentro de você, porque se não você não vai ser inspirado por leis e 

códigos, tem que acender alguma coisa aí dentro nem que seja o desejo de ser 

feliz. E a maior prova dessa concepção profundamente evoluída que ainda não 

foi alcançada pelas leis humanas é que os dez mandamentos terminam com 

“não cobiçarás”, o não cobiçar não é punido pela lei humana, a cogitação não é 

punida no Direito Penal. Quando você cobiça e mata, cobiça e furta, cobiça e 

adúltera, pode ter alguma punição humana, como antigamente era punido o 

adultério, como continua sendo punido o furto, a fraude, e tal.  

Os dez mandamentos dizem o seguinte, você deve se preocupar com o 

que acontece dentro de você, aliás, os dez mandamentos é outro texto antigo 

que você pode se valer, porque não são proibições, são desafios. Quando os 

dez mandamentos falam assim: “Não dê falso testemunho”. Está dizendo o 

quê? Desenvolva a sua credibilidade. Aliás, é o que está escrito no Código de 

Conduta do STJ, temos que desenvolver a nossa credibilidade. Quando ele fala 

“não matarás”, respeite a vida, não se mate faz o exame nos seios, faz o 

exame na próstata, faz o exame de sangue, meça sua pressão arterial, não se 



mate, você está incluído nessa regra. Jesus ao interpretar esse texto disse: “Se 

você chamar o seu irmão de tolo, você já é réu desse dispositivo”. Você, aqui, 

quando chama o teu colega de burro, de tolo, quando você chama a pessoa 

que não teve a mesma chance que você de ignorante, quando você corrige o 

erro de português na rede social para ofender o outro, para humilhar o outro, e 

não para ajudar o outro no privado, você está matando, quando você não dá 

sua contribuição para proteger o patrimônio e a dignidade das pessoas que 

chegam a este Tribunal, desculpe, você está matando, porque a dignidade, o 

patrimônio, e a honra das pessoas compõem o seu patrimônio, compõem a sua 

vida. O “não matarás” de um texto de dois mil anos antes de Cristo, um texto 

judaico entregue no monte, pode fazer você dizer assim: “Não vou matar 

ninguém, não vou matar nenhum direito”. O que estou querendo dizer que não 

falta e, aliás, nos Dez Mandamentos é uma coisa muito boa, no livro “O 

Caçador de Pipas” você vê que ele diz que o mandamento mais importante é 

não furtar, acho que isso se aplica a nós, servidores públicos, não devemos 

furtar o direito das pessoas, o bom atendimento das pessoas. Jesus, ao tentar 

reduzir Os Dez Mandamentos, disse: “Os dois mandamentos mais importantes 

que resumem toda a lei e todos os profetas é: Ame a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmo”. Não vou falar de amar a Deus sobre 

todas as coisas, porque não é encontro religioso, mas vou falar que você deve 

amar o próximo como a si mesmo, daí vem a regra de ouro que diz que se 

deve tratar o outro como gostaria de ser tratado, trate o outro como você 

gostaria de ser tratado, pegue aquele processo daquele caso e trata como se 

você tivesse do outro lado com esperança de Justiça, trata o seu funcionário, 

teu chefe, o teu colega, como você gostaria de ser tratado. Isso serve até para 

melhorar o seu desempenho sexual. Quando faço amor com minha mulher, 

sigo essa regra, penso como gostaria de ser tratada, se eu fosse uma mulher, 

pelo meu homem. Você pode achar estranho, mas ela está sorrindo. Toda ideia 

louca pode vir a dar certo se você executar e for consertando. 

 Quero terminar essa nossa conversa, me deram 90 minutos que 

acabaram de se esgotar, lendo, não Os Dez Mandamentos de Moisés, que se 

você quiser, depois, você lê. Se quiser, há uma palestra minha sobre esses 

desafios, está em www.williamdouglas.com.br, William com “w” de wonderful, 

com dois “l”, com “m” de magnífico, magistrado, modesto, 

http://www.williamdouglas.com.br/


williamdouglas.com.br/cortesias. Falei de alguns livros meus aqui, se você 

achou que estava querendo vender o livro, vocês equivocaram, se quiser 

comprar não fico chateado, não fico zangado, mas nesse site: william 

douglas.com.br, se você for no canto superior direito tem escrito PEV, que você 

baixa o livro todo de Provérbios de Salomão para ler quando quiser. Todo dia 

leio o Provérbio do dia, e com isso vou ficando mais sábio, que tem muita dica 

ali que fala sobre oratória, negociação, sobre tudo. Tanto o “Formigas”, quanto 

o “25 Leis”, quanto o “Dez Mandamentos”, quanto “Como Vencer Gigantes”, 

todos esses livros, nesse site, se você colocar “/cortesias”, você vai encontrar 

uma palestra. No caso do “25 Leis Bíblicas” tem duas, uma versão laica e uma 

versão cristã, na versão laica não falo nada de Jesus, de Deus, dessas coisas, 

para os meus amigos ateus, céticos, é agnósticos, são pessoas que não 

querem falar desse assunto, então, é customizado. Agora, se você, como eu, é 

cristão e quer ler e quer assistir a palestra já com esse viés, também, assista 

versão cristã. 

 Em suma, se essa conversa que a tivemos foi útil, se você gostou, te 

peço e te ofereço uma coisa entra no meu Instagram e me diz, vou ficar feliz 

em saber, se não gostou, também, me conte, porque isso vai me motivar a 

tentar melhorar para próxima. O que ofereço para você de presente? Uma 

palestra sobre cada um desses assuntos, sobre os quais, de uma forma muito 

rápida, discorri. 

Concluo, mais uma vez, parabenizando você por estar aqui, por, no seu 

tempo, ter feito concurso ou ter se feito merecedor do convite para o cargo em 

comissão e está aí trabalhando no Tribunal da Cidadania, fazendo diferença, 

espero que se blinde de valores, porque são os guardas reais que nos 

protegem nas curvas, principalmente em tempos de tempestade como aqueles 

nos quais vivemos. E termino com “Os Dez Mandamentos Paradoxais”, de 

autoria de Kent Keith, eles são atribuídos várias vezes à Madre Teresa, a 

Madre Teresa viu e copiou lá onde ela atendia as pessoas, e, por isso, 

acabaram achando que era dela. Os Dez Mandamentos Paradoxais dizem o 

seguinte: 1 -“As pessoas são e ilógicas e irracionais e egocêntricas, ame-as, 

apesar de tudo”; 2 – “Se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de ter 

motivos egoístas ocultos, faça o bem, apesar de tudo”; 3 – “Se você tiver 

sucesso, ganhará falsos amigos e inimigos verdadeiros, busque o sucesso, 



apesar de tudo”; 4 - “O bem que você faz hoje, será esquecido amanhã, faça o 

bem, apesar de tudo”; 5 – “A honestidade e a franqueza o tornaram vulnerável, 

seja honesto e franco, apesar de tudo”; 6 – “Os maiores homens e mulheres 

com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e 

mulheres com as mentes mais estreitas, pense grande, apesar de tudo”; 7 – 

“As pessoas falam muito nos oprimidos, mas só seguem e ajudam os bem-

sucedidos, lute por alguns oprimidos, apesar de tudo”; 8 – “Aquilo que você 

passa anos construindo poderá ser destruído da noite para o dia, construa, 

apesar de tudo”; 9 – “As pessoas realmente precisam de ajuda, mas poderão 

atacar você, se você ajuda-las, ajude as pessoas, apesar de tudo”; 10 – “Dê ao 

mundo o melhor de si mesmo, e você vai levar um soco na cara, mas dê um 

mundo melhor de você, apesar de tudo”. Quero dizer que se você for ético, 

gostar de ser servidor público e foi um bom Servidor Público, você vai ter 

muitas dificuldades e algumas frustrações, mas vim aqui concluir essa fala de 

colega para colega, dizendo para você ser ético, gostar de servir ao público, e 

servir ao público, apesar de tudo, muito obrigado.  

 

APRESENTADOR: Agradecemos as palavras do Dr. William Douglas, 

ao mesmo tempo em que agradecemos a presença de todos, e convidamos 

para o lanche de confraternização que será servido na lateral desse auditório, 

com apresentação dos músicos do Grupo de Chorinho Marangoni, a todos uma 

ótima tarde. 


