
A julgar pela explosão das tentativas de agressão, a ver-se onde chegaram, ao 
ponto a que chegaram e a forma orquestrada como se têm verificado, a 
insegurança alcançou nível crítico. Pessoas de bem, seguras de si, não agridem 
quem delas discorda; quem foi temperado, galvanizado, mesmo, nas batalhas da 
vida, sem concessões aos atalhos, aos medos e às conveniências não se intimida 
com pressões e “rosnares”. Os caras maus querem o antagonismo, a baderna 
política e social e a insegurança jurídica, são pescadores de águas turvas.

Fundamentar o que se diz ou escreve é prática exigida pela ética, pela moral, 
pela necessidade de cunhar com a verdade quaisquer posições assumidas, 
especialmente se refletidas sobre outras pessoas; não é veneno, é consciência 
das responsabilidades legais, constitucionais, funcionais e gerais em face da 
Sociedade a se querer bem formada. Só irresponsáveis, inconsequentes e mal-
intencionados alegam sem fundamentar, acusam sem prova cabal e irrefutável. 
Para os habituados a olhar a vida de frente, a coluna ereta, nenhum traço de 
servilismo ou arrogância, as agressões servem de combustível, não por 
necessidade ou desejo de afirmação ou reafirmação, mas porque, para eles, 
obstáculos são algo a ser vencido, jamais contornado, especialmente quando 
antepostos à luta pelo bem comum e notadamente se comum aos desassistidos e 
aos que estão além das tênues linhas traçadas pela conveniência de grupos ou 
interesses pessoais projetados sobre os interesses gerais.

De Geko, personagem de Michael Douglas: Parem de dizer mentiras sobre mim,
que eu pararei de dizer verdades sobre vocês. Felizmente a vida real não é feita 
de Gekos, pelos menos não em sua totalidade, embora as peças de ficção em que
transformadas algumas situações bastante concretas do dia a dia. Não Gekos, 
sempre que dizem ou escrevem alguma coisa, o fazem tendo a verdade por guia 
— um modo de ser, não uma atitude —, independentemente das mentiras ditas 
sobre eles. Acusações sem prova não são acusações, são futricas, e quem as 
aceita sem questionar, sem pedir provas, curvando-se às exigências da lei para 
sua produção e conformação aos meios de prova em direito admitidos, e sem dar
oportunidade ao contraditório, é tão irresponsável, inconsequente, baixo nível e
mal-intencionado quanto o acusador sem provas ou que acena com provas 
forjadas. As agressões por desafeição à verdade, de seu turno, são, sobretudo, 
modo primitivo de imposição de vontades, mal-disfarçada forma de intolerância 
e autoritarismo. De serpens, de tanto posarem de pombinhas brancas — nada a 
ver com a palavra espanhola para designar pomba —, as verdadeiras serpentes 
não mais se vêem como tal, acham perfeitamente normal tudo o que está aí, seu 
habitat, sua vocação, sua sina. Ou não? 



Por que o contraditório os incomoda tanto, senhores?

Vivemos num país de “faladores”; quase todo mundo no Brasil eletrônico sabe 
falar bastante bem, o problema sério é que muito pouca gente sabe ouvir e 
expressar adequadamente o que ouve, espécie de analfabetismo funcional, às 
vezes dirigido. Para alardear saber das coisas, presumem-se situações graves e 
comprometedoras — em direito não é admitido o ouvir dizer como prova ou 
fundamento, nem ilações pessoais sem suporte probatório —, falam-se a 
respeito de presunções com admirável desembaraço, e, com frequência, quem 
transmite sabendo tratar-se apenas de presunções, divulgam-nas sem enfatizar 
tratar-se tão só de presunções sem apoio em provas concretas, criando climas de
culpabilidade que chegam às raias do incitamento. É preocupante.

Hoje cedo obtive segunda via pela internet, enquanto este texto é de ontem à 
noite, mas vale a pena mantê-lo, é emblemático. Minha conta de telefone vence 
aos dias 7 (sete) de cada mês. Não chegou até o dia 5 (cinco), sexta-feira feira 
última. Fui à Central da concessionária para obter uma segunda via e paga-la; o 
dia 7 (sete) caiu no domingo. Peguei uma senha, sentei-me, alguns minutos 
depois houve um apagão na loja repleta de assinantes. Meia hora de espera, nada
de voltar a energia, um exagerado número de pessoas acotoveladas  na 
obscuridade da Agência. Por inacreditável, uma concessionária de serviços de 
telefonia não tem em sua loja de atendimento aos assinantes um gerador para 
acionamento em hipótese como aquela, total falta de respeito, absoluto descaso. 
Não esperei mais, o ambiente estava sufocante. Saí, estou esperando em casa a 
chegada da conta vencida, não paga oportunamente por responsabilidade 
exclusiva de quem tem a obrigação inafastável de fazê-la chegar ao meu 
endereço ou às minhas mãos. A concessionária não envia a conta e dificulta a 
obtenção de uma sua segunda via. Há pessoas que podem ficar sem internet e 
mesmo sem televisão, mas não podem ficar sem telefone, expostas a danos de 
naturezas diversas. 

Com a obtenção da segunda via pela internet está superada a questão da conta 
em si, mas a grave precariedade do atendimento permanece. Temos uma 
Agência Não Governamental encarregada de fiscalizar as concessionárias de 
serviços públicos de telefonia, não? Temos uma ANATEL, não?



Saindo da concessionária entrei, logo à frente, em uma grande loja de cereais 
para comprar a minha aveia de cada dia, como sempre lotada. Comprei a aveia, 
longas filas para as Caixas. Por acaso, as luzes permaneceram acesas, o sistema 
eletrônico que mantém as Caixas funcionando caiu. Decorridos cerca de 40 
(quarenta) minutos, pessoas abandonaram as filas e os produtos comprados. Eu 
fiquei. Alega-se crise, mas uma grande loja, lotada de compradores, dá-se o luxo 
de perder mais de 40 (quarenta) minutos de vendas. Na minha fila, uma senhora 
com uma criança no colo e muitas senhoras idosas de pé, esperando, sem 
poderem pagar suas compras e sair daquela dolorosa ridicularia. A tal loja, 
aparentemente próspera, não tem uma alternativa para as sempre possíveis 
falhas neste Brasil amadorístico e criminosamente desinteressado de sua gente, 
a bagunça institucionalizada.

Falta-nos ouvir que isso ocorre porque as nossas atuais leis trabalhistas — hoje 
as pretensas grandes vilãs, responsabilizadas pela desídia geral — e o nosso 
atual sistema previdenciário precisam de reformas.

A quem interessar possa, o Brasil não quebrará pela simples razão de contar com
eficiente escudo protetor construído pelas duas Administrações anteriores, que 
quase decuplicaram o pequeno escudo deixado pela terceira Administração 
anterior. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outro coisa? Não é, não, é um 
conjunto de coisas a se conjugarem quando se diz que o país quebrará. Por falar 
nisso, quando será apresentado o balanço auditável da Previdência Social, 
técnica e documentalmente amparado em elementos hábeis, sem figurar 
destinações de fundos e penduricalhos altamente onerosos que nada têm a ver 
com a sua finalidade? Que, relacionados à parte, ajudariam na compreensão do 
problema.

Reformas? Tal como propostas não irão fortalecer a Economia, são um modo de 
fortalecer os donos da Economia e uma forma, não de ajudar as pessoas, mas de 
criar um curtíssimo caminho para colonizá-las.
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