
O dia 8 de Março deveria ser instituído no Brasil como o Dia Nacional da Irresponsabilidade. O 
período 6/10 de Março deveria constituir-se a semana da frustração e da consagração do 
desmanche, demolitória. 164 anos de espera e 10 de iniciativa e trabalho desaguados numa espécie 
de redenção nordestina para cerca de doze milhões de seres humanos e quase quatrocentas 
localidades sofreram na última semana absurda tentativa de redução a nada em poucos minutos de 
mal-disfarçada retórica. De Vargas, pena que em regime ditatorial, depois num período de 
instabilidade absoluta, passando por Juscelino, e até as mais recentes realizações, nenhum mérito 
segundo atuante vocação para o desmanche. Um equivocado projeto de poder e uma míope visão de 
mundo em que o ódio, o desrespeito absoluto e a intriga são semeados às claras e a mancheias insiste
em desconstruir o Brasil, suas conquistas e sua identidade.

A nossa legislação trabalhista desbordou da simples codificação legal para uma nova recusa do 
escravismo embalada pelo grito de liberdade laboral permeada pelos mais comezinhos princípios de 
dignidade e direitos humanos. Sob a enganosa capa da modernidade, quer-se regredir aos tempos 
pré-CLT e pré-Justiça do Trabalho, pontos de equilíbrio entre o poder anteriormente absoluto dos 
proprietários e a frágil figura do trabalhador posto sob o potencial látego da discricionariedade e da 
arrogância senhorial. Com algum exagero, mas sem distorção, pode-se dizer que a volta aos tempos 
do coronelato rural e fabril acalenta sonhos e propósitos Brasil afora. Há quem não se tenha 
capacitado para discernir a conquista efetiva e suada do lugar ao Sol das prebendas “naturais” do seu
mundo, superprotegido, de conforto, pouco trabalho e nenhum esforço; assim, claro, não consegue 
alcançar, entender a importância da Justiça do Trabalho. 

Representativa porcentagem das reclamações trabalhistas gira em torno das remunerações mal 
aplicadas e das verbas rescisórias “descalculadas”, isto é, do vilipêndio dos ganhos dos 
trabalhadores. Assistem-se e ouvem-se manifestações no sentido de acabar com o direito de 
reclamá-los em foro especializado, a provocar, por consequência, o congestionamento dos demais 
ramos do Direito, inviabilizando-os, sonho dourado de um projeto de poder que desdenha as 
garantias fundamentais e a lei.  Se as reclamações trabalhistas assumirem caráter cível não 
terminarão em vida para os reclamantes, nunca; movidas contra a União e/ou entes públicos com 
foro privilegiado, Estados e Municípios, simplesmente não terminarão pela inviabilização da Justiça 
Federal e Varas de Fazenda Pública, já abarrotadas com desumana carga de trabalho. 

O perigo não é bolivarianismo ou o que mais seja de nossa nenhuma vocação, mas os novos 
caldeus, amantes do atalho e desafetos da ordenação jurídica.
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Pressionado por dois modelos e por empresasPressionado por dois modelos e por empresas
tecnológicas de fora, o país não avança na questãotecnológicas de fora, o país não avança na questão
[proteção ao cidadão na internet] e o resultado é um e o resultado é um
vácuo que acaba prejudicando o próprio cidadão.vácuo que acaba prejudicando o próprio cidadão.

[Marcos da Costa, Presidente da
Seccional de São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil]



Você está sendo seguido. Sob essa chamada de capa, O Jornal do Advogado da OAB-SP, edição de
Fevereiro de 2017, páginas 16 e 17, trata da escorregadia questão da proteção ao cidadão no 
mundo atual, totalmente dependente dos computadores.

Ele (Marcos da Costa) lembra que foi por ocorrerem graves 
violações à privacidade que a sociedade europeia avançou 
rapidamente na questão. A relevância é tal, que alguns países 
como Portugal e Espanha elevaram a matéria à esfera 
constitucional. É que a proteção insuficiente extrapola as relações 
de consumo e envolve dados sensíveis. Não se trata apenas de 
proteger bases de dados cadastrais que contêm documento de 
identidade, CPF e endereços, mas também de resguardar a 
intimidade .
[Marcos da Costa, Tribuna, p.16]

A matéria enfoca a captação crescente de informações pessoais para alimentar a economia digital e 
enfatiza o aspecto da segurança dos dados coletados, cujo grau os usuários desconhecem, além de 
não saberem qual será o destino das informações.

Há uma série de serviços bacanas, aparentemente gratuitos, 
utilizados todos os dias. Mas tudo o que se ganha de graça na 
internet tem um preço. E o custo são os dados pessoais — estes 
negociados por quem os coleta de maneira bastante seletiva.
[Luiz Fernando Martins Castro, presidente da Comissão de Informática Jurídica
da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Tribuna, 
página 16 ao fim e 17 ao início]

Alertando sobre a exposição excessiva por parte dos usuários da internet, o texto detém-se na 
importância do papel educacional no trato da questão, mencionando iniciativa da agência francesa 
visando sensibilizar sobretudo os mais jovens, ainda desatentos dos riscos, com cartazes nas escolas 
e mensagens como ‘pense antes de publicar’, ‘respeite os outros’, ‘não diga tudo’, ‘atenção a fotos e 
vídeos que você publica’ e ‘limpe seus históricos de navegação’.

A questão das informações pessoais e do modo como são tratadas na internet é de importância 
capital; o blog, de seu turno, permite-se alinhar uma outra, de caráter essencial  e determinante, que,
ao contrário da primeira, foge completamente ao controle dos usuários de computadores: A 
segurança dos sistemas operacionais e a ausência de orientação específica e adequada quanto aos 
dispositivos do conjunto que propiciam, ou podem propiciar, a invasão por hackers e o controle 
remoto das máquinas sem conhecimento dos seus proprietários. Todos estamos sendo seguidos. Um
caso concreto:

Meu computador é permanentemente controlado. É algo doentio, algo muito claro 
porque os invasores, além da presença sorrateira, fazem questão de se anunciar e dar 
sinais de que estão ali, uma espécie de bullying da modalidade stalking. A piada do 
momento é a de aparecer, quando ligo a máquina, a lata de lixo cheia com material 
denominado recovered files, correspondente a arquivos nos quais estive trabalhando 



na sessão anterior, devidamente salvos. Parece que vivem correndo atrás deles, e essa 
circunstância indica interesses outros por trás da invasão. Pura perda de tempo se os 
pacientes do bullying não se sentem atingidos, esse o meu caso. Já estou um tanto 
crescidinho para isso, além de haver desenvolvido uma atitude  blasé que torna 
impossível o meu alcance pelo tipo de gente colocada na linha de frente do batalhão 
de psicopatas dedicados à atividade. O bullying é um ‘bônus’, certamente há muito 
mais por trás dele; por várias vezes fiz referências ao assunto aqui no blog.

  Não sendo um especialista, mantenho por precaução, quando no computador em 
que trabalho, wifi,  bluetooth  e captura de tela desativados e não marco nenhum dos 
itens de compartilhamento, embora, conforme registro ao alto dessa janela, os 
computadores da rede local, que desconheço, possam chegar ao meu computador. 
Muito bem, eu não tenho uma rede em casa, nem sou parte, pelo menos que saiba ou 
concorde, de nenhuma rede em volta de mim; se sou, o exemplar do sistema 
operacional que uso não me propicia desativa-la para a minha máquina. Já o virei pelo 
avesso e nada. Teoricamente tudo OK, não tem vudu, mas, e o bonjour? Como o 
dispositivo entra nisso, como funciona exatamente essa faca de dois gumes, como 
encontra-lo no sistema e como desativa-lo quando estou offline?

Nas distribuições Linux dá para encontrar o dispositivo abrindo-se o Synaptic 
Package Manager, onde se encontram todos os itens instalado no sistema; pode-se 
apenas desativar o que se quiser, ou, mesmo, elimina-lo em definitivo se não é 
essencial para o funcionamento do SO. 

[Entre tais distribuições existem excelentes SO’s, estáveis, de interfaces amigáveis, que
já vêm com o browser padrão da internet, wifi e com o LibreOffice, um magnífico 
processador de textos, que pode ser atualizado. O texto que você lê está sendo 
produzido em sua versão 5.2.3.3. E tudo é de graça, isso mesmo, grátis!… Claro, eles 
vivem da venda de alguns produtos, mas vivem principalmente de doações. Assim, 
você pode considerar, a seu total arbítrio, uma doação de valor que você próprio 
estipulará, alguns dólares americanos, 10, 20, 30, é muito menos do que custa o 
Windows e o Word. Eu gosto muito do SparkyLinux, de aparência e desempenho 
profissionais, além de bastante seguro, e do Sul-Africano MakuluLinux, deslumbrante; 
este último, além de Linux, tem algo de, digamos, um Windows que fala originariamente
Afrikaans. A alma deles é também Unix. Oriol lanim wurst.]

No sistema em que trabalho, nas Preferências do Finder pode-se na aba ‘barra 
lateral’ optar por marcar a caixa ‘Computadores Bonjour’; nesse caso aparecerão na 
barra lateral da tela do computador em uso os computadores que, mesmo sem 
sabermos, formam através do bonjour rede com a nossa máquina — esse pessoal do 
mal faz coisas que até Deus duvida! A segurança fica comprometida. É preciso 
saber-se onde está o bonjour no sistema, como acessa-lo e desativa-lo sempre 
que se quiser, para não ficarmos expostos aos espertos e a redes das quais nem 
sabemos que participamos de forma a mais vulnerável, pois quem nos colocou lá 
sabe exatamente como, sorrateiramente, entrar na nossa máquina. E aqui uma 
observação muito especial: Desde que passei a usar equipamento Apple, eu nunca 
consegui, em minha casa, manter uma assinatura de internet que funcionasse 
regularmente, é problema atrás de problema. Procurei o PROCON mais de uma vez. 
Na hora da verdade, já sei até o que vem, encerrar a assinatura sem ônus para as partes



contratantes; é verdade que podemos não concordar e bater pé pela operação correta 
do serviço, mas é perda de tempo, começa um nhemnhemnhem interminável. Então é 
assim, eu continuo sem internet em casa. Paguei 14 meses da assinatura de um desses
modens externos que nunca pude utilizar um só dia, um só minuto. Quando o 
comprei fui bastante claro, não é para Windows, é para Mac. Foi testado num 
Windows, o vendedor me disse que quando espetado no Mac apareceria uma tela que 
me orientaria na configuração, só que essa tela nunca apareceu, nem essa nem 
nenhuma. No Mac. Depois surgiu uma conversa de modelo de modem, mas nunca me
informaram qual é, ou era o correto. Afinal, disseram-me que eu deveria procurar um 
técnico, quando todos sabemos que o vendedor desse tipo de serviço tem de 
entrega-lo funcionando. A história do técnico só surgiu após esgotadas todas as 
embromações; estava claro, a operadora não queria facilitar-me o acesso à internet. 
Dessa vez sem PROCON, foi muito mais importante para mim conservar a prova. O 
que tem a ver ‘Computadores Bonjour’ com internet e todas essas coisas das quais 
falei? Tudo. Para saber se tem computador bonjour por perto, do lado, acima ou 
abaixo é necessário estar conectado à internet. Uma conexão que funcionasse 
atestaria minha participação numa rede, imposta, à minha à revelia, sem o meu 
conhecimento, e praticamente identificaria a origem da invasão de minha máquina. 
Não é paranoia, é tecnologia, crime, formação de quadrilha. E tem muito mais. Todos 
estamos sendo seguidos.

 Bom, você deve estar se perguntando porque eu não mergulho de cabeça numa 
distribuição Linux e esqueço os demais sistemas operacionais. Faz sentido, conforme
o bordão do colunista, mas Mac nos mantém presente Steve Jobs, o baita profissional 
que transformou os produtos Apple em ideologia, caracterizada pela transcendência 
do objeto desejado, desejo esse que ele nunca deixou ser completamente realizado 
para que não perdesse o interesse, fosse esquecido. Nos shows de apresentação a 
mensagem subliminar, você é diferenciado, usa um produto diferenciado que não é 
apenas um produto, mas o Grande Outro de sua vida, que o seduz,  é gostoso, tem um 
charme especial, atribui-lhe um charme especial. O respeitável público absorve tudo 
isso e acredita fazer parte não de um grupo de consumidores, mas de uma casta sem 
caráter hereditário, democrática, bastando pagar o preço para nela ingressar. Um 
profissional como Steve Jobs não deveria morrer, nunca; e para trabalhar com ele, que
não refrescava, tinha de ser tão bom ou melhor do que ele em sua função como era ele
na função que desempenhava.

Tecnologia costuma ser mais rápida do que vudu, de modo especial quando em 
mãos erradas. Não são exatamente seminaristas as pessoas que vivem tentando 
atrapalhar. Por que não procuro uma assistência técnica? Procurei no Rio, próxima à 
Praça XV, uma Assistência Técnica Apple; o El Capitan anda com síndrome de 
Windows, trava/destrava, aparecem na tela coisas que não acionei, frequentemente 
fica anormalmente lento, a tela balança, comportamento típico de vírus. Ooooops!... 
Vírus no Mac? É esquisito, mas está acontecendo, sim! A alma do Mac é Unix, nós 
sabemos, para virulizar tem de entrar no kernel, também sabemos, mas quem é do 
mal sabe como fazer essas coisas, vive para isso. O fato, porém, é que levei o laptop à 
Assistência Técnica, expus o problema e pedi que reinstalassem o sistema, eles 



próprios, o técnico me disse não haver problema, eu deveria depositar R$99 na conta 
da firma — ele me deu um papel com o número da conta e da agência  — e pagaria 
RS200 no dia seguinte à tarde, terça-feira, dia 03 de Janeiro deste ano de 2017, no 
ato da retirada da máquina, totalizando o preço de RS299. Tudo bem, tchau, saí e 
depositei o sinal. No dia seguinte no começo da tarde telefonei para confirmar a 
retirada, OK, pode vir pegar. Lá fui eu. Depois de esperar mais de uma hora para ser 
atendido, a mocinha me falou, olha, não deu para reinstalar o sistema, e eu, mas como 
não deu?  É informação da oficina, disse-me, eu pedi-lhe para chamar o técnico que 
me atendera, demorou um pouco, ele veio, eu perguntei o que estava acontecendo, 
ele me disse, é, não deu, me olhou, eu olhei, ele foi lá para dentro. Perguntei para a 
mocinha sobre o meu sinal. Ela foi falar com o técnico, voltou, me disse, olha, o 
senhor não precisa pagar mais nada, fica apenas pelo sinal. Eu perguntei, apenas o 
que e por quê, se não fizeram nada? Ela me disse, é!... Não me disse mais nada e eu 
também nada disse, estou em fase de acumulação de provas, que venham, quanto mais
robustas e evidentes, melhor! Embora custe um dinheirinho aqui, outro ali. Voltei 
para casa com o mesmo exemplar de Sistema Operacional esquisitão e suas 
esquisitices. Já entrei na Apple Store mais de uma vez para reinstalar direto, não 
consigo. Minha visão de hoje, sábado, 11 de Março de 2017:

Continuo trabalhando com wifi, bluetooth e captura de tela desativados; 
além disso, fui em Preferências do Sistema e suprimi completamente a rede, 
cuja janela passou a exibir, quando a acesso para verificação, a seguinte 
mensagem: “Não há nenhum serviço nesta localização. Clique em adicionar 
(+) para configurar um serviço.” Entro de vez em quando em Preferências do 
Sistema-Compartilhamento, que nunca usei, para verificar,  a janela 
correspondente; ela exibe a seguinte mensagem: “Nenhum serviço ativo 
disponível.” Eu não sou técnico em computador, nem quero ser; a imensa 
maioria das pessoas elege, como eu, uma máquina e um sistema operacional 
para preencher suas necessidades e seguir as instruções normais de utilização 
e segurança. Nem eu, nem elas, temos de saber lidar com  os chamados 
terminais e mais sabemos lá o quê, e nos pormos a digitar comandos, mais isso,
mais aquilo, que desconhecemos. Com toda a minha precaução, sem usar o 
sistema para acessar a internet, eu praticamente — para mim — me tranquei 
numa caixa de cimento para evitar invasões da minha máquina. Mas os caras 
continuam rondando e fazendo gracinhas. 

Se há no sistema algum dispositivo a propiciar bandidagens e o fabricante e 
vendedor não alerta os usuários de que tal gambiarra existe, dando instruções a
respeito, inclusive sobre como desativa-la, ele, o fabricante e vendedor, é 
responsável por qualquer prejuízo advindo do seu uso, observadas as cautelas 
e os procedimentos normais de utilização e segurança. Vou continuar o meu 
trabalho tranquilamente e, se algo acontecer que me prejudique, entendo que 
me assistirá, direta e judicialmente, responsabilizar o responsável pela marca 
que esconde no seu sistema itens que abrem portas para larápios e sobre cujo 
manuseio não instruem especificamente os utilizadores, além de habilitar 



Assistências Técnicas que se negam, sem maiores explicações, a reinstalar os 
sistemas da empresa. Por que não procurei outra Assistência Técnica? Não, 
não procurei, nem procurarei; não sou obrigado a ficar perambulando por aí à 
cata de profissionais responsáveis num caso como esse. Pode haver quem não 
concorde, mas esse é um problema muito mais da Apple do que meu; o que 
todos os vulnerados como eu precisam fazer é acionar judicialmente a empresa
até que ela habilite Assistências Técnicas que funcionem ao primeiro contato. 
Não é favor, paga-se por isso, e muito bem pago. R$300 pela reinstalação de 
um sistema. Que simplesmente não quiseram executar. Por quê? Que segredo 
guarda esse meu exemplar de SO, que desconheço e provavelmente explica a 
origem das invasões de minha máquina e é causa do roubo daquilo que nela  
produzo? Independentemente de qualquer consideração, espera-se que uma 
empresa séria, e dessa expressão, zele pela sua marca.

Não me pergunte como estão acontecendo as coisas, não sou técnico, já 
disse; se soubesse já teria fechado a porta. Sem nenhuma orientação do 
fornecedor ou de sua Assistência Técnica, fiz tudo o que estava ao meu 
alcance: De quinta para sexta-feira da semana passada um delinquente ficou 
até as duas horas da manhã, hora em que fechei o laptop, tentando com o maior
empenho apagar um arquivo em que estive trabalhando. Felizmente trabalho 
com um excelente processador de textos — LibreOffice —, que, nesses 
casos, fornece total segurança. Da mesma forma, hoje, o mesmo gaiato, ou um 
dos que com ele se revezam, tentou fazer coisa igual. Esses criminosos sabem 
que numa hora a gente se distrai, então mordem fundo. O busílis, no entanto, 
é que alguém, inclusive condomínios, que são rigorosamente responsáveis 
pela segurança de qualquer natureza dos seus condôminos, se presenças 
estranhas se verificam nos seus limites, sem a responsabilidade direta do 
condômino que as autoriza ou hospeda, ou o próprio condômino responsável 
por tais presenças, terá de pagar por eventuais prejuízos sofridos por quem 
está quieto no seu canto, cuidando das suas coisas sem incomodar ninguém, 
com as atualizações do SO em dia, observadas as cautelas da praxe e, como no 
meu caso, indo até além disso. Para completar, o delinquente de plantão, a 
postos, acabou de fazer uma gracinha, quer, porque quer, copiar o que estou 
escrevendo. Pelo relógio do computador são duas horas e quarenta e dois 
minutos de sábado, 11 de março de 2017, plena madrugada. 

Essas são situações às quais estamos expostos em virtude da insuficiência de 
informações dos formuladores e vendedores de sistemas operacionais em tema
de natureza crucial, como a segurança. Indiscutivelmente precisamos de uma 
lei que os obrigue  a fornecer com os SO’s uma relação de todos os itens que 
podem propiciar invasões da máquina, mostrando exatamente como acessa-los
e desativa-los, informando com absoluta clareza em que circunstâncias e como 
podem ser desativados e reativados. Se o freguês não se satisfizer com as 
informações mudará de marca. Mantê-lo na ignorância e sob risco é que não 
pode. E se, mesmo cumprindo as instruções, invasões ocorrerem por meio de 
dispositivos do sistema que não hajam sido informados, sem que o usuário haja



sido formalmente advertido e instruído com relação a eles, notadamente se 
houver prejuízos, impõe-se indenização e pesada sanção.
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