Amigos terráqueos,
Preciso agradecê-los pelas contribuições que ajudam a mim e ao
meu Planeta. No contato que fizemos esse ano de 2017, já nos
ajudaram bastante com informações que nos permitem
compreender o Planeta Terra. Chegou o momento de nos
ajudarem com um problema concreto que estamos enfrentando.
Precisamos que vocês proponham uma solução. Como já
explicado em outros momentos, buscamos pessoas jovens, ainda
não formadas em Direito, para que possam apresentar soluções
não necessariamente semelhantes àquelas utilizadas no Planeta
Terra, pois percebemos que muitas coisas não funcionam muito
bem.
Cabe lembrar que, no primeiro contato que fiz com vocês, no ano
de 2013, descrevi nosso Planeta, Sloani (Veja o caso da I
Olimpíada Jurídica Escolar em nosso site). Fui orientado a
constituir um país soberano, apenas composto pelo grupo que
possuía mais afinidade, enquanto o outro grupo continua
ocupando espaço territorial distinto. Estabelecemos um sistema
democrático de governo, eleito pelos nossos habitantes.
Elaboramos uma Constituição, bem mais simples do que a de
vocês e que tem pouco conteúdo, mas conferiu aos nossos
habitantes alguns direitos, como saúde, educação e moradia digna
para todos.
Nosso Planeta vem se tornando mais complexo a cada dia que
passa e o problema que enfrentamos agora é muito sério. Alguns
de nossos habitantes não têm se comportado bem e estão lesando
outros habitantes. Vou relatar alguns casos que têm se tornado
frequentes:
·
Um habitante toma para si bem que pertence ao outro sem a
autorização desse último, por vezes sem que ele perceba e por
vezes, sendo violento;

·
Um habitante tira a vida de outro em razão de alguma
desavença;
·

Um habitante danifica um bem que pertence a outro;

·
Um habitante invade a moradia de outro sem sua
autorização.
Vejo que o Planeta Terra, em especial o Brasil, povo que me ajuda
nesse momento, têm um sistema que busca evitar que isso
aconteça. Vejo que essas pessoas, após responderem algo de se
chama processo, algumas vezes acabam sendo encarcerados em
locais muito insalubres. Será esse o melhor caminho a seguirmos?
Preciso que me apresentem uma proposta para que eu possa
implementá-la e consiga evitar que esses eventos continuem
acontecendo.
Gostaríamos que apresentassem todas as contribuições possíveis
para resolver esse complexo problema, sejam jurídicas ou não.
Nosso encontro acontecerá no dia 09 de junho, às 14 horas, na
FDV, instituição que tão bem me recebeu. Não esqueçam: vocês
terão 20 minutos para me apresentar a proposta. Convidei alguns
amigos para me ajudar na escolha da melhor solução. Eles vão
ouvir as propostas e poderão formular perguntas para esclarecer
dúvidas.
O nosso encontro não é reservado. Se quiser, leve seus amigos,
professores e familiares.
Até breve,
Caput

