
Não olhe para os lados. 
Ninguém está seguro. Esta é 
a primeira conclusão que se 
pode tirar dos fatos recentes da 
história nacional. A divulgAção de 
conversAs informAis do ex-presidente 
lulA, obtidAs por grAmpos de legAlidAde 
duvidosA, “vAzAdAs” e utilizAdAs de 
formA irresponsável por vários setores 
dA imprensA têm como objetivo único 
denegrir A imAgem do petistA e devAstAr 
o já escAsso lAstro político de dilmA 
rousseff. E provocar reações 
destemperadas de governistas e 
oposicionistas.

repAre: deixou de ser um processo 
– necessário, digA-se de pAssAgem – 
investigAtivo. virou futricA de bAixo 
nível, bem longe do conceito de 
notíciA. Uma ação torpe para 
acabar com a reputação de 
seres humanos. Isso nada tem 
a ver com Operação Lava-
Jato ou qualquer outra ação 
policial ou jurídica. Isso fere o 
estado de direito. O direito à 
individualidade e à privacidade 
de qualquer cidadão. Assim 

como quem quer o impeachment 
argumenta que Lula “não está 
acima da lei” também não 
deveriam estar neste patamar 
a imprensa e os agentes desta 
lei. Mas estão. Estão colocando 
interesses políticos acima da 
isenção técnica exigida.

QuAlQuer um de nós, pelo Que 
entendo, neste momento, corre o 
risco de ter suA vidA devAssAdA. por 
QuAlQuer motivo, mesmo os mAis 
irrelevAntes. não se trAtA de bAter no 
peito e usAr o bordão “Quem não deve 
não teme”. não é isso. Mas quem 
de nós nunca falou mal de outra 
pessoa informalmente? E não 
me refiro aqui a desafetos: pode 
ser um amigo, um irmão, um 
parente. A regra agora será o 
autopoliciamento de tudo que se 
diz? Vigilância ininterrupta? Por 
quê? Com que direito?

percebA A lógicA terrível Que se está 
criAndo: se eu desconfio de Alguém, 
AgorA posso produzir provAs contrA 
estA pessoA à forçA. Qualquer deslize, 
uma palavra mal colocada, 

vira motivo para acusações e 
atitudes policialescas. Isso traz 
à lembrança períodos históricos 
terríveis: inquisição, macartismo, 
ditadura, estado de sítio. Não 
posso invadir o lar de alguém 
por mera suspeição. Mas, ao que 
parece, isso virou regra. Como 
aquele árbitro que marca um 
pênalti inexistente somente para 
agradar a torcida do time que 
joga em casa, fazendo com que a 
regra vire “apenas um detalhe”.

cAso As instituições continuem 
A dAr este mAu exemplo, teremos 
umA superprodução de cApítulos de 
violAções de intimidAde em todos os 
níveis dA sociedAde. Podem anotar: 
não serão somente petistas 
os agredidos em restaurantes. 
Qualquer um vai se achar no 
direito de lhe tomar satisfações 
em qualquer espaço, público 
ou privado, investindo contra 
as liberdades individuais. Uma 
horda se afastando, de maneira 
temerária, dos conceitos básicos 
de convivência e civilidade.
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Clique e saiba mais
•	 ‘Estado	dE	ExcEção’	criado	por	Moro	incEndEia	dEbatE	sobrE	dEMocracia

•	 ‘Moro	coMEtEu	uM	criME	E	vai	rEspondEr	por	isso’,	diz	Wadih	daMous

•	 “aManhã	é	prEciso	quE	as	ruas	EstEjaM	ocupadas	por	gEntE	quE	não	tEM	MEdo	da	dirEita”
•	 a	voz	das	ruas	não	é	a	voz	das	urnas

As liberdades individuais em xeque
por demétrio AndrAde - jornAlistA e sociólogo

Só as redes sociais não evitarão o golpe. 15h Praça da Bandeira
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