
Está bem aí, ao nosso alcance. No plano internacional, lembrando Voltaire, é 
lamentável que, para ser bom patriota, um homem decida tornar-se inimigo do resto 
da humanidade.

No plano doméstico, é trágico um grupo entrincheirar-se nas enfraquecidas 
Instituições com o propósito exclusivo de viver privilégios e realizar um projeto 
demolitório da conveniência de amigos e patrocinadores, criando um fictício pano 
de fundo de necessidades não reconhecidas, inoportunas e, de modo quase 
unânime, não aceitas pelo resto da nacionalidade, que não pediu tutelas 
extemporâneas e descabidas.

Houve entusiasmos, veio a desilusão, certo pânico, arranjaram-se culpados, 
puniram-se inocentes, subverteram-se princípios justos e saudáveis, tudo sob o 
olhar cansado dos não participantes, dos que não se deixaram envolver no engodo.

O Brasil é um país desmanchado por intervenções brancas em sua ordem 
constitucional; sua frágil democracia, na prática, embora formalmente robusta, sofre 
os efeitos da completa ausência de vocação democrática das elites, como sofre a falta 
de paz interna para seu fortalecimento e consolidação. A democracia brasileira é 
filha de golpes e regimes de exceção, não é um produto amadurecido da cultura 
democrática. A violência e os privilégios dão o tom, estão no ar, por toda parte, não 
se localizam exclusivamente na periferia, nos morros, nas favelas altas ou ao nível do 
mar, no extenso e desnecessário noticiário diário de crimes e tragédias da televisão, 
na pauta dos candidatos a cargos eletivos a pregar abertamente medidas de força, nas
propostas de “ violação legal” dos direitos e garantias individuais, aqui e ali 
transitando pelo Congresso Nacional.

Até que ponto nos sentimos juridicamente seguros ao nos darmos conta da 
generalizada  tendência de caça às bruxas quando sequer se sabe tratar-se mesmo de 
bruxas ou o patamar por elas alcançado se o Judiciário não as definiu, afinal, e as suas
penas? Até que ponto a segurança jurídica se manifesta ao considerarmos a dicção 

““Necessity is the plea for everyNecessity is the plea for every
infringement of human freedom. It is theinfringement of human freedom. It is the
argument of tyrants; it is the creed ofargument of tyrants; it is the creed of
slaves.”slaves.”
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constitucional de que crimes praticados no exercício de determinadas funções 
devem ser perquiridos pelo Poder competente e outro Poder, por mera 
conveniência, contra todas as evidências, diz, por decisão interna corporis, que o 
Poder competente não pode fazer oportunamente o seu trabalho? 

Esses fatos refletem-se em toda a Sociedade, refém que aspira à posição de julgador 
e carrasco insensível, dispensadas considerações maiores, devidamente açulada 
pelos artesãos da discórdia e do caos, a ser implantado preferencialmente por meio 
da violência sob qualquer de suas formas.

Da segurança jurídica nem sempre estamos certos; da absoluta insegurança da 
cidadania, lá, isso, certamente sabemos.
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